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الصرف للمبتدئين                   

إعداد
أبي عبدالرحمن نواس بن محمد أني

الهندي السرلنكي
غفر الله له وهداه وسدده !

بسم ال الرحمن الرحيم

فْف صصرر فْعرلفْم ِال ري ِ تت ِفْف مماَ مممقدد

مف ِ) صصرر لل ( ( ِال قوليققاَ مف ِ)  رصفْرري الصت

قغةَة يي اللل يعقناَله ةَف مب ِ) : قم رقفْلري موالصت مر ِ رغفْيري ( ِالصت

ةَف ير صص لةَم  ال
ةَعي ةَل  يه ةَعينقد قأ يي  ةَح قأ قل ةَط يص يي اةَل يعقناَله ةَف  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ :قوقم

يي ِ) ِ. فْو رعمن مم ضض ِ رو ِفْلمغمر يي ِمأ فْظ رف ضض ِمل ممفْة ِفْلمغمر مكفْل مصرومرفْة ِارل ري ِ رغفْيريتر ِفْف ( ِمت
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الصرف للمبتدئين                   

قمقدقد ) له (  يصلل قمصد ) قأ يي: (  ةَظ ةَض اللليف قر قغ لل اقل ةَمقثاَ

يومم). يعلل قم قعاَةَلمم) , ( يم) , ( يعقل يعقللم) , (ةَا قعةَلقم) , (قي يي: ( ةَو يعقن قم ةَض ايل قر قغ لل اقل ةَمقثاَ

ملمثتة ممفْة ِمث مكفْل مساَمم ِارل رق مأ

قرمة..1 قسصياَ قعاَةَلمم ,  قحصممد ,  لم لل :  ةَميث يسمم )   ( ةَا
قس ..2 قر قرقأ , قد قعةَلقم , قق لل :  ةَميث يعمل )  ( ةَف

يل ..3 قه يي , قياَ ,  لل : ةَف ةَميث مف )  ير قح  )

ةَف .مترنفْبريته ير صص ةَ ال ةَعيلم يي  لف ةَف ير قح لخلل ال  :ل قييد

مر صضفْمري لر ال صضقماَةَئ يملعله ال قج فْن:ِ–  -  رسمماَ فْق
فْصتل ِ) ِ(.1 ممصت ةَل مثل : :ِ مضفْمريتر ِ يع ةَصلل ةَباَيلةَف يي قيصت قهقو اصلةَذ  

يسقناَ. )الصتاَء(ق قر قو قد لت  يم قعةَل ةَل :  ةَميث يي  قو( قناَ ) ةَف  
قعاَقلىَ . لل قت قء ا قشاَ ين  ةَل ةَإ قعاَ ليف

قي ةَف ا يصةَريي يي قت يي قبقياَلنله ةَف قسقييأةَت قهقذا  قو          

فْصتل ِ) ِ:ِ ِ( .2 ممرنمف ةَل .مضفْمريتر ِ يع ةَصلل ةَباَلةَف يي ل قيصت لهقو اصلةَذ قو
يي : ةَل اةَلةَت قجيدقو يي ايل قماَ ةَف قك لهقو  قو

دد نر رف ننىًّفم نث دعفم رم نج
در صك نذ ووفم وماَهه ممهه دبهه ئئ نغاَ
دث نن نؤ ويفم وماَهه ننهه دةهه ئئب نغاَ

در صك نذ وتفم من وماَوأ هت من مموأ هت من وأ
نط نخاَ فم

دب
دث نن نؤ هتفم من وماَوأ هت من ننوأ هت من نطبوأ نخاَ فم
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الصرف للمبتدئين                   

دة
در صك نذ فم

دث\ نن نؤ فم
وناَ هنوأ مح هنون مح دمون نل نك نت فم

يي صصررفْف فْن ِال رز مو فْو ِال يي ِمأ صصررفْف من ِال مزا فْمري ال
ةَت  قماَ قكةَل قن ايل ةَف قبيي يخةَتل ةَرقفةَة اةَل يع قم ةَف ةَل ير صص لء ال قماَ لعقل قضقعله  قو من  يمقيزَا ةَ  لهقو
قرةَبصيةَة . قع ايل

دي صصررفْف فْن ِال فْمميزا مة ِافْل  : مفاَفْئمد
 قمةَة قكةَل ةَف ايل لحلريو يي  ةَن ةَف يو لسلك قوال قحقرقكةَة  ةَرقفلة ايل يع قم

يوقنةَة. لز يو قم ايل
.يوقنةَة لز يو قم قمةَة ايل قكةَل ةَف ايل لحلريو ين  ةَم صزَاةَئةَد  قوال يصةَل  قيل ةَرقفلة ا يع قم

رومفمه محمر ري ِ دي ِمأ صصررفْف فْن ِال فْمميزا قعقلىَ ف ِع ِل: ( مماَصدمة ِافْل لل  قي قتلد ةَه قو  ( 
قمةَة  قكةَل ةَف ايل لحلريو يي  ةَث ةَف قوالصثاَةَل يي  قوالصثاَةَن ةَل  قيلصو يي : ا يصةَل قيل ةَف ا ير قح ايل
يوقنةَة مثل: لز يو قم ايل

ججةة الننتَّتيي ةن جزا تَّميي ايل مة رومن رومز مم مممةارل مكفْل ارل

قعةَلقم لل عَع لف عَن زز لو لعللىَ  علم

مس يةَر قد زعلل لف عَن زز لو لعللىَ  درس

مب ةَعقن لعلل عَف عَن زز لو لعللىَ  عنب

ةَن قلمم         قزَا ةَميي يي ايل ةَزييقد ةَف يي  يصةَل مع قأ قراةَب مف  ير قح ةَن  لزيو يو قم يي ايل قن ةَف قكاَ ةَإقذا 
قهقكقذا ( نن   : ) مثلف ِع ِل ِلقثاَ
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الصرف للمبتدئين                   

ججةة الننتَّتيي ةن جزا تَّميي ايل مة رومن رومز مم مممةارل مكفْل ارل

قل يسقم قب لل زعلل لف عَن زز لو لعللىَ  بسمل

قهمم ير ةَد لل زعلل عَف عَن زز لو لعللىَ  درهم

مف يخلر لز للل زعلل لف عَن زز لو لعللىَ  زخرف

ائمدمة مف ِالزد رو محمر يي :ِ امل قعمة ةَف يو يجلم قم قشقرمة  قع ةَن  قزَا ةَميي ةَف ايل لحلريو  قعقلىَ 
مهاَ( روفْنري مم    )مسمأرلمت

لل : ةَميث

ججةة الننتَّتيي ةن جزا تَّميي ايل مة رومن رومز مم مممةارل مكفْل ارل

قرقم يك قأ لل لع أزف عَن زز لو لعللىَ  أكرم

قج يخقر يسقت ةَا قل قع يسقتيف ةَا عَن زز لو لعللىَ  استخرج

مف لريو يع قم زولل لع لمزف عَن زز لو لعللىَ  معروف

لن  يو لك ديقوققيد قي رصفْل مرل فْف ِا محرر فْر ِارل مرا رك صزافْئمد ِفْبمت مف ِال محرر لل :ارل ةَميث  

ججةة الننتَّتيي ةن جزا تَّميي ايل مة رومن رومز مم مممةارل مكفْل ارل

قث قحصد لل عع لف عَن زز لو لعللىَ  حدث

قكصلقم قت قل قصع قتقف عَن زز لو لعللىَ  تكلم

يحقمصر ةَا عل لع عَازف عَن زز لو لعللىَ  احمر
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الصرف للمبتدئين                   

رعمل مساَضم ِمارلفْف رق أ
مة ِم ملمث مث

ضض ِ) ِ:ِ ِ.1 مماَ ةَع ( ِ يو لولق قعقلىَ  لل  يي قيلد لهقو اصلةَذ
قب. قشقر قو  قس  قجقل لل:  ةَميث لةَم 

قكل ةَن الصت قزقم قل  ةَث ققيب قحقد ايل

تع ِ):ِ.2 فْر مضاَ مم ةَع ( ِ يو لولق قعقلىَ  لل  يي قيلد لهقو اصلةَذ  
ةَل  يسةَتيققباَ ةَو اةَل ةَل قأ قحاَ يي ايل ةَث ةَف قحقد لل, ايل قو: ةَميث لس  يجةَل  قي

لب يشقر .قي
 

رمتر ِ):ِ ِ.3 ةَع ( ِمأ يو لولق ةَب  قطقل قعقلىَ  لل  يي قيلد لهقو اصلةَذ
ةَل ةَميث ةَل  يسةَتيققباَ يي اةَل ةَث ةَف قحقد قو: ايل يس  يجةَل يب ةَا يشقر .ا
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الصرف للمبتدئين                   

ري ئض نماَ ئل ال رع ئف فن ال نزا رو ريأ ئض نماَ ئل ال رع ئف فن ال نزا رو أ
فه فف ري ئر رص نت فهنو فف ري ئر رص نت نو

ني ئث نل ثث ئل ال رع ئف فن ال نزا رو ري ]   نأ ئذ لل نو ا فه نو
دة نث نل نث ئه  ئف رو فر فح فد  ند [نع

نل-1- نع وقنف ول وب وخ ول وأوط ور وسوق ور ودود وب وع

نل-2- ئع وح نف هر وظوف هف ونوح هز وموح هه وموف هل وع

نل-3- فع ولنف هه ودوس هع وبوب هر ونوق هس وموح هر وك

مة ِ:ِ فْعمد ين (المقاَ ةَم قوالصللم  لء  لن ِفعل القفاَ يو لك لن قي قعيي قوال ةَن .  قحاَ يو قميفلت يي  ) الثيلث
ين ةَم ةَن  قعيي قحقرقكةَة ايل ةَرقفلة  يع قم قك  يمةَكلن قولت يومماَ .  يضلم قم يو  مرا قأ لسيو يك قم يو  محاَ قأ يو قميفلت

قمقدةَة يعقت لم قغةَة ايل ةَب اللل لكلت .

لي ئث نل ثث فف ال ري ئر رص :   نت
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الصرف للمبتدئين                   

دد نر رف ننىًّفم نث دعفم رم نج
در صك نذ ولفم وع ولوف وع هلواوف وع دبوف ئئ نغاَ
دث نن نؤ متفم ول وع وتاَوف ول وع ونوف مل وع دةوف ئئب نغاَ
در صك نذ وتفم مل وع وماَوف هت مل وع مموف هت مل وع نطوف نخاَ فم

دب
دث نن نؤ هتفم مل وع وماَوف هت مل وع ننوف هت مل وع دةوف نطب نخاَ فم

هت مل وع وناَوف مل وع دموف نل نك نت فم

هل:ُ      مث هم هن   وعيَ هر ال مس وك وع  وم وذا  وك ولو هع وف ول   هع وف هلوا   هع وف   ...
هه هخر إلى آ
 

مم      وض ووع  وم وذا  وك هل:ُ و مث هم هن   وعيَ ول  ال هع ول وف هع وف هلوا    هع وف   ...
هه هخر إلى آ

رعفْل فْف ِارلفْف رصفْرري ري ِمت فْصفْل ِفْف رمصت فْعفْل ِال فْر ِارلمفاَ مضفْمري من ِ مبمياَ
ري فْض مماَ ارل

يعتَّل تَّصةل تَّباِيلتَّف ةمنت ةر ال نضتَّميي ال
لرله : لر لتزقعَدزي زسلتعَت لم لر عَفزيعَه  عضعَمزي لهلو ) ( ال جفجعجل جل جفجع

لرله : لر لتزقعَدزي زسلتعَت لم لر عَفزيعَه  عضعَمزي لي ) ( ال عَه يت جفجعجل+َ يت جفجعجل
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الصرف للمبتدئين                   

عَن )(  عَلزثلنزي لف ا لأعَل جفجعجل+َا جفجعجل

رر(  لضعَمزي لس عَب لوللزي رث  لعلَلملة لتزأعَنزي لء  لوالعتاَّ عَن )  عَلزثلنزي لف ا .لأعَل جفجعجل+َجتاِ جفجعجلجتاِ

رر( لضعَمزي لس عَب لوللزي عَرلقلة  لف لفاَّ لزلعَل لوا لععَة)  لجلماَّ لو ال .لوا يوا جفجعةل+َ يوا جفجعةل

عَث عَللناَّ لن ا زو يل+َجن )( لن جفجع جن جفجعيل

لماَّ(   )للت

جم يل+َةت جفجع
اِ جماِ جفجعيلةت

يل+َةتيم ) لتزم(  جفجع يم جفجعيلةت

عن(  نن )لت يل+َةت جفجع نن جفجعيلةت

عضمم)عَللت (  عَو ال زسعَر لأ لك عَو ازل عَح لأ عَث : اللفزت عَت العثلَ لحلرلكاَّ تَّجةت عَباَّل يل+َ جفجع تَّجةت جفجعيل

يل+َجناِ )لناَّ(  جفجع جفجعيلجناِ

فْعمدمة قن: مارلمقاَ قكاَ لن ةَإقذا  قسصك ةَل لي يع قن ايلةَف ةَم لر  ةَخيي ل
قي لف ا ير قح ال

لل: ةَميث قحصرمكاَ  لمقت ةَصةَل  لمصت ةَعةَل ايل لر ايلقفاَ جن قضةَميي قعجفجعيل قم قضلم  قولي  . 
قعةَة قجقماَ ةَوايل لل: قوا يواةَميث . جفجعةل

لل: ةَميث قك  ةَر قذةَل قغيي يي  محاَ ةَف يو قميفلت جل قوقييبققىَ  جفجع .

ئة    صتاَلي نل ال نعاَ ئف الف نر  :نص

ود  وج وح / وس وت وب / وف ور وب / وض هض همد / وغ وح/ و وح هب وح / وش هل  / وص

وف هر ههر / وش .وط

ئعي ثربُّاَ ري     ]أوزان الفعل ال ئذ لل نو ا فه نو
دة نع نبُّ رر أ

ن ئه  ئف رو فر فح فد  ند [نع
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الصرف للمبتدئين                   

نل-۱- نع رف ورنأ وب مخ ومووأ وس مق وحوأ ول مف وهوأ ور مك ولوأ وم مك وأ

نع-۲- نفاَ
نل

ور وك وسوذا ول وعوجاَ وج ولورا وب وعوقاَ وي وباَ

نل-۳- صع ومنف نل وفوع نو وهوخ نق وغوف نل وعوب ند وب

نل-٤- رع نف
نل

وج ور مح ونود وه مر وجوب وم مر ولوب وم مس وسوب ود من وه

:ِ ِمترنفْبريته
قجصرلد لم لع  صراةَب قوال ةَحند  قوا نف  ير قح يي ةَب ةَزَييلد اللثلةَث قم ةَن  قزا ليو

قي قهةَذةَه ا ين  ةَم قثلقثمة 
يي ةَع لرقباَ .ال

ئعي نبُّاَ ثر فف ال ئري رص نت

نل  -۱- نع رف نأ

ول وع مف ولوأ وع مف مواوأ هل وع مف وأ

مت ول وع مف وتاَوأ ول وع مف ونوأ مل وع مف وأ

وت مل وع مف وماَوأ هت مل وع مف مموأ هت مل وع مف وأ

هت مل وع مف وماَوأ هت مل وع مف ننوأ هت مل وع مف وأ

هت مل وع مف وناَوأ مل وع مف وأ

نة:    ني ئت نعاَل ال رف ئف ال نر نص
ونأ وس مح وط و وق مس وأ وم / / وع من وص وأ ول مخ وأ وك / وح مض وأ /.

نعل-  ۲- نفاَ
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الصرف للمبتدئين                   

ول وع ولوفاَ وع مواوفاَ هل وع وفاَ
مت ول وع وتاَوفاَ ول وع ونوفاَ مل وع وفاَ
وت مل وع وماَوفاَ هت مل وع مموفاَ هت مل وع وفاَ
هت مل وع وماَوفاَ هت مل وع ننوفاَ هت مل وع وفاَ
هت مل وع وناَوفاَ مل وع وفاَ

نة:    ني ئت نعاَل ال رف ئف ال نر نص
وع وب وق وتاَ وف ووا ور / وف وساَ وف / ول وخاَ وق / ور وفاَ  /.

نل-  ۳- صع نف
ول نع ولوف نع مواوف هل نع وف
مت ول نع وتاَوف ول نع ونوف مل نع وف
وت مل نع وماَوف هت مل نع مموف هت مل نع وف
هت مل نع وماَوف هت مل نع ننوف هت مل نع وف
هت مل نع وناَوف مل نع وف

نة: ني ئت نعاَل ال رف ئف ال نر نص
ور نس ون وي ني وز وح /  نب وس ور / نب وك وب. / نذ وك /

نل-  ٤- نل رع نف
ول ول مع ولوف ول مع مواوف هل ول مع وف
مت ول ول مع وتاَوف ول ول مع ونوف مل ول مع وف
وت مل ول مع وماَوف هت مل ول مع مموف هت مل ول مع وف
هت مل ول مع وماَوف هت مل ول مع ننوف هت مل ول مع وف
هت مل ول مع وناَوف مل ول مع وف

نة: ني ئت نعاَل ال رف ئف ال نر نص

وف ور مخ ول وز وم مس وب ون /  وه مر وب نل / /  نب رل ور. نبُّ وث مع وب  /
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الصرف للمبتدئين                   

لي ئس نماَ فخ فن ال نزا رو فد ]    :نأ ند نع ري  ئذ لل نو ا فه نو
ئه ئف رو فر دة فح نس رم [ نخ

نع-۱- نف رن ئا
نل

ور وس وك من وعها وط وق من ومها ود وه من وفها ور وح من وسها وق من ها
وم

نع-۲- نت رف ئا
نل

ول وغ وت مش ومها وص وت مع وفها ول وت مخ وعها ود وت مب ورها وه وت مش ها

صل-۳- نع رف نضئا ويَ مب ندها وو مس نرها وم مح نرها وف مص نرها وض مخ ها
نل-٤- صع نف ومنت نل وع وهوت نق وف وموت نس وب وكوت نر وح ولوت نم وأ وت
نع-۵- نفاَ نت

نل
ون وو وعاَ ودوت وس وحاَ وضوت وغ وباَ ولوت ود وباَ وروت وعاَ وت

وف

نل-٦- رع نف نت
نل

وذ وم مل وت وجوت ور مح ود وروت وو مه ود وبوت وذ مب وذ وبوت مل وج وت
وب

:ِ ِ ِ ِمترنفْبريته ِ
 ةَن يرقفيي قح يي ةَب ةَزَييلد اللثلةَث قم ةَن  قزا ليو

قي قهةَذةَه ا ين  ةَم قسمة  يم قخ
ةَحند. قوا نف  ير قح يي ةَب ةَع لرقباَ ةَزَييلدال قم لس  صساَةَد قوال

 قوقثلقثمة يصةَل  قو قزَةَة ايل يم قه قءمة ةَب يو قميبلد ةَن  قزا قيليو قهةَذةَه ا ين  ةَم قثلقثمة 
ةَء. قءمة ةَباَلصتاَ يو قميبلد قهاَ  ةَمين

لي ئس نماَ فخ فنف ال ري ئر رص ت
نل-  ١- نع نف رن ئا

ول وعــ وف من ولها وع وف من مواها هل وع وف من ها
مت ول وع وف من وتاَها ول وع وف من ونها مل وع وف من ها
وت مل وع وف من وماَها هت مل وع وف من ممها هت مل وع وف من ها
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هت مل وع وف من وماَها هت مل وع وف من ننها هت مل وع وف من ها
هت مل وع وف من وناَها مل وع وف من ها

نة: ني ئت نعاَل ال رف ئف ال نر نص
وف ور وص من وق ها ول وغ من ها وق /  ول وط من ها ول /  وص وف من ها وب /  ول وق من ها  /.

نل-  ٢- نع نت رف ئا
ول وع وت مف ولها وع وت مف مواها ول وع وت مف ها
مت ول وع وت مف وتاَها ول وع وت مف ونها مل وع وت مف ها
وت مل وع وت مف وماَها هت مل وع وت مف ممها هت مل وع وت مف ها
هت مل وع وت مف وماَها هت مل وع وت مف ننها هت مل وع وت مف ها
هت مل وع وت مف وناَها مل وع وت مف ها

نة: ني ئت نعاَل ال رف ئف ال نر نص
ول وس وت مغ وم ها وص وت مع ها وب /  وس وت مح ها وف /  ول وت مخ ها ون /  وح وت مم ها  /.

صل-  ٣- نع رف ئا
نل وع مف نلها وع مف مواها لل وع مف ها
مت نل وع مف وتاَها نل وع مف ونها مل ول وع مف ها
وت مل ول وع مف وماَها هت مل ول وع مف ممها هت مل ول وع مف ها
هت مل ول وع مف وماَها هت مل ول وع مف ننها هت مل ول وع مف ها
هت مل ول وع مف وناَها مل ول وع مف ها

نة: ني ئت نعاَل ال رف ئف ال نر نص
نم وه مد نر ها وم مح ها نر /  وض مخ ها نر /  وو مز ها نر /  وم مس ها  /.

نل-  ٤- صع نف نت
ول نع وف ولوت نع وف مواوت هل نع وف وت
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مت ول نع وف وتاَوت ول نع وف ونوت مل نع وف وت
وت مل نع وف وماَوت هت مل نع وف مموت هت مل نع وف وت
هت مل نع وف وماَوت هت مل نع وف ننوت هت مل نع وف وت
هت مل نع وف وناَوت مل نع وف وت

نة: ني ئت نعاَل ال رف ئف ال نر نص
ول نك وو وم وت نل وك وت وج /  نو وز وت وق /  وند وص وت ور /  نب ود وت  /.

نل-  ٥-   نع نفاَ نت

ول وع وفاَ ولوت وع وفاَ مواوت هل وع وفاَ وت
مت ول وع وفاَ وتاَوت ول وع وفاَ ونوت مل وع وفاَ وت
وت مل وع وفاَ وماَوت هت مل وع وفاَ مموت هت مل وع وفاَ وت
هت مل وع وفاَ وماَوت هت مل وع وفاَ ننوت هت مل وع وفاَ وت
هت مل وع وفاَ وناَوت مل وع وفاَ وت

نة: ني ئت نعاَل ال رف ئف ال نر نص
وش وق وناَ وز وت وو وجاَ وت وك /  ور وشاَ وت ور /  وك وذا وت وق /  وب وساَ وت  /.

نل  -  ٦  - نل رع نف نت

ول ول مع وف ولوت ول مع وف مواوت هل ول مع وف وت
مت ول ول مع وف وتاَوت ول ول مع وف ونوت مل ول مع وف وت
وت مل ول مع وف وماَوت هت مل ول مع وف مموت هت مل ول مع وف وت
هت مل ول مع وف وماَوت هت مل ول مع وف ننوت هت مل ول مع وف وت
هت مل ول مع وف وناَوت مل ول مع وف وت

نة: ني ئت نعاَل ال رف ئف ال نر نص
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وض وم مض وم ول وت وق مل وق وت وب /  ور مو وج وت ول /  وو مر وس وت ول /  وب مر وس وت  /.

لي ئس ندا ثس ففن ال نزا رو فد]   نأ ند نع ري  ئذ لل نو ا فه نو  

دة  صت ئس ئه  ئف رو فر [فح
مل ِ.1 رفمع رسمت ور: فْا وف مغ وت مس ون٬ها وذ مأ وت مس ها   ٬ 

ول وج مع وت مس وط٬ ها وب من وت مس ها ول٬   وب مق وت مس ها  . 
لل ِ.2 رفمعاَ صرفْا يحقماَ صر . ٬: ةَا يسقماَ  ةَا

معل ِ.3 رو رفمع قن فْا قش قشيو يخ قب .٬: ةَا قش قشيو يع  ةَا
صومل ِ.4 رفمع صوقذ فْا يجقل قط . ٬: ةَا صو يعقل  ةَا

مل ِ.5 رفمعرنمل قجقم فْا يحقرين قع .٬: ةَا قرينقق  ةَايف
صل ِ.6 رفمعمل صن فْا يطقمقأ صز.٬: ةَا يشقمقأ  ةَا

قل )  : مترنفْبريته ِ ِ ِ قع يسقتيف ةَن (ةَا يز قو قف  يصةَريي لس قت لر قماَ قنيد ةَب ةَإصن ةَكقتاَ قهقذا ايل يي  لن ةَف يح قوقن
مضاَ  قوقأيي قهاَ  ةَل ةَفيي قعاَ قيليف ةَة ا ةَن ةَلةَقصل قزا قيليو لك قبةَقصيقة ا لر قوقنيت ةَه  قماَةَل يع يسةَت قرةَة ةَا قكيث يط ةَل قفقق
لق ! يوةَفيي ةَل القت قوةَباَ ةَئ .  لميبقتةَد ةَب ايل صطاَةَل قعقلىَ ال مرا  ةَسيي قتيي

نل        نع رف نت رس ئا فف: ري ئر رص نت

ول وع مف وت مس ولها وع مف وت مس مواها هل وع مف وت مس ها
مت ول وع مف وت مس وتاَها مل وع مف وت مس ونها مل وع مف وت مس ها
وت مل وع مف وت مس وماَها هت مل وع مف وت مس ممها هت مل وع مف وت مس ها
هت مل وع مف وت مس وماَها هت مل وع مف وت مس ننها هت مل وع مف وت مس ها
هت مل وع مف وت مس وناَها مل وع مف وت مس ها

نة: ني ئت نل ال نعاَ رف ئف ال نر نص
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وف ون مأ وت مس ها وذ/  وق من وت مس ها ور/  وف مص وت مس ها ول/  وم مع وت مس ها وظ/  وق ميَ وت مس ها

ئرعِ و نضاَ فم رعل ال ئف فن ال نزا رو ئرعِ وأ نضاَ فم رعل ال ئف فن ال نزا رو أ
نه فف ري ئر رص نهنت فف ري ئر رص اَنت

ني ئث نل فث فن ال نزا رو أ
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هة :ُ ود هع وقاَ فف ال مر وح هة  هد وزياَ هب مي  هض وماَ مل ون ا هم هع  هر وضاَ هم مل هذ ا وخ مؤ هي  
وي :ُ ( ي , ت , أ ,  هه وو هة  وع وب مر مل

و هع ا هر وضاَ هم مل هف ا هر مح وأ من  هم
مي  هف ةة  وح مو هت مف وم هن  مو هك وت وو هت )  ميَ ون وأ وك:ُ(  هل مو وق وهاَ  هع وم مج وي ن ) 
مي  هف ةة  وم مو هم مض وم وو وي  ه هس هلسدا وال مي و هس وماَ هخ مل ووا مي   هث لثل ال
هة ) . وع ور وضاَ هم مل وف ا هر مح وأ نمى (  وس هت وو  مي .  هع وباَ لر ال

هة :ُ  ود هع وقاَ ال

نل ) نع نف هه  (  هع هر وضاَ هم مي  هت مأ وي هن  ميَ وع مل هح ا موف هب مي  هض وماَ مل   ا

وزان:ُ  مو وأ هة  وث وثل ولى  فل )وع ئنفع رف ني هه(  هح مت وف مو  وأ هن  ميَ وع مل مم ا وض هب  
هه . هر مس وك مو  وأ

نل ) نع نف هه  (  هع هر وضاَ هم مي  هت مأ وي هن  ميَ وع مل هرا مس وك هب مي  هض وماَ مل  ا

هن:ُ   ميَ ون مز وو ولى  فل ) وع ئنع رف ني هه.( هر مس وك مو  وأ هح العيَن  مت وف  ب

نل ) فع نف هه    (  هع هر وضاَ هم مي  هت مأ وي هن  ميَ وع مل مم ا وض هب مي  هض وماَ مل ا

هن:ُ  مز وو ولى  فل )  وع فع رف ني مط. (  وق وف هن  ميَ وع مل مم ا وض هب

بب نوا ربُّ نأ ةة  صت ئس فعِ  رو فم رج نم رل  :نفاَ

هل:ُ-  ١- هع مف وي ول -  وع ورجوف وخ هش  هط مع وي وش/ وط وع هر  هص من وي ور/ وص ون  
هر. هك مش وي ور/ وك وش هج  هر مخ وي و/
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-٢-
وأل وس هع  وف مر وي وع/  وف ور هب  وه مذ وي وب/ وه وذ هح  وت مف وي وح/ وت وف هل:ُ  وع مف وي ول-  وع وف
هل. وأ مس وي و/

وجع-  ٣- ور هس  هل مج وي وس/ ول وج هب  هر مض وي وب/ ور وض هل:ُ  هع مف وي ول -  وع وف
هع  هج مر وي هد و/ هق مف وي ود /  وق .وف

هب-  ٤- وك مر وي وب/ هك ور هم  وح مر وي وم/ هح ور هح  ور مف وي وح/ هر وف هل:ُ  وع مف وي ول -  هع وف
هب. وح مص وي وب/ هح وص

هئس-  ٥- وي هم  هع من وي وم/ هع ون هب  هس مح وي وب/ هس وح هل:ُ  هع مف وي ول -  هع وف
هس. هب ميَ وي وس/ هب وي هس  هئ ميَ وي و/

هع -  ٦- هج مش وي وع/ هج وش هر  هث مك وي ور/ هث وك هم  هر مك وي وم/ هر وك هل:ُ  هع مف وي ول-  هع وف
هم هر مح وي وم/ هر وح

ني ئث نل ثث فف ال ري ئر رص نت
هل وع مف هنوي ول وع مف ونوي مو هل وع مف وي
هل وع مف هنوت ول وع مف ونوت مل وع مف وي
هل وع مف هنوت ول وع مف ونوت مو هل وع مف وت

ون ميَ هل وع مف هنوت ول وع مف ونوت مل وع مف وت
هل وع مف هلوأ وع مف ون

هل:ُ مث هم هن  ميَ وع هر ال مس وك وع  وم وذا  وك هل وو هع مف هن     وي ول هع مف     وي
ون مو هل هع مف هه.... وي هر هخ إلى آ

وع وم وذا  وك هل:ُ  وو مث هم هن  ميَ وع مم ال هل  وض هع مف هن    وي ول هع مف     وي
ون مو هل هع مف هه... وي هر هخ  .إلى آ
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رعفْل فْف ِارلفْف رصفْرري ري ِمت فْصفْل ِفْف رمصت فْعفْل ِال فْر ِارلمفاَ مضفْمري من ِ مبمياَ
ري فْض مماَ ارل

يعتَّل تَّصةل تَّباِيلتَّف ةمنت ةر ال نضتَّميي ال
لرله : لر لتزقعَدزي زسلتعَت لم لر عَفزيعَه  عضعَمزي لهلو ) ( ال يفجعةل جي ةل يفجع جي

لرله : لر لتزقعَدزي زسلتعَت لم لر عَفزيعَه  عضعَمزي لت ) ( ال لي ) أو ( لأزن عَه يفجعةل جت ةل يفجع جت

لس (  لوللزي عَع  عرزف ة ال
لعللَلمل لن  زو لوالنن عَن )  لف اعَلزثلنزي لأعَل

رر لضعَمزي . عَب
نل نع رف ني

ئن+ ا
نل نع رف ني
ئن

لس (  لوللزي عَع  عرزف ة ال
لعللَلمل لن  زو لوالنن عَن )  لف اعَلزثلنزي لأعَل

رر لضعَمزي .عَب
نل نع رف نت

ئن+ ا
نل نع رف نت
ئن

لععَة)( لجلماَّ لو ال رر لوا لضعَمزي لس عَب لوللزي عَع  عرزف ة ال
لعللَلمل لن  زو .لوالنن

فل نع رف ني
نن+ رو

فل نع رف ني
نن رو

رر. لضعَمزي لس عَب لوللزي عَع  عرزف ة ال
لعللَلمل لن  زو لوالنن لععَة)  لجلماَّ لو ال (لوا

فل نع رف نت
نن+ رو

فل نع رف نت
نن رو

عَث عَللناَّ لن ا زو  )( لن
رل نع رف ني

نن+
رل نع رف ني
نن

عَث عَللناَّ لن ا زو رل )( لن نع رف نت رل نع رف نت
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نن+ نن

رر. لضعَمزي لس عَب لوللزي عَع  عرزف ة ال
لعللَلمل لن  زو لوالنن لء )  ( اللياَّ

ئل نع رف نت
نن+ ري

ري ئل نع رف نت
نن

لرله : لر لتزقعَدزي زسلتعَت لم لر عَفزيعَه  عضعَمزي ( لألناَّ) ال فل نع رف نأ فل نع رف نأ

لرله : لر لتزقعَدزي زسلتعَت لم لر عَفزيعَه  عضعَمزي زحلن) ال ( لن فل نع رف نن فل نع رف نن

نة: ني ئت نل ال نعاَ رف ئف ال نر نص
وم  وج هم– ور هج مر وط  / وي وق هط– وس هق مس هص /وي هق مر وي وص-  وق ور   / 

هع وك مر وي وع-  وك وع  /   ور هم هع– وس وم مس وم  / وي هد وم– ون ود من وم /  وي وز  – وع
هم هز مع هف /وي هر مع وي وف -   ور وع   .

ني ئع نبُّاَ ثر فن ال نزا رو نأ

وهر-  ١- مظ وأ هع  هج مو هي وع/ وج مو وأ هه  هر مك هي وه/ ور مك وأ هل:ُ  هع مف هي ول -  وع مف وأ

هر. هه مظ هي و/
هف -  ٢- هل وخاَ هي وف/ ول وخاَ هئ  هف وكاَ هي أ/

و وف وكاَ هل:ُ  هع وفاَ هي ول -  وع وفاَ
هك. هر وباَ هي وك/ ور وباَ

هن -  ٣- مس وح هي ون/ نس وح هح  مح وص هي وح/ نح وص هل:ُ  مع وف هي ول -  نع وف
هف. مع وض هي وف/ نع وض

هر -  ٤- هك مس وع هي ور/ وك مس وع هل  هب مس وح هي ول/ وب مس وح هل:ُ  هل مع وف هي ول -  ول مع وف
هم هد مم ود هي وم/ ود مم ود
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لي ئع نبُّاَ ثر فف ال ري ئر رص نت
فْعمدمة قسلر ِ:ِالمقاَ يك قولي يوقممة  يضلم قم يي  ةَع لرقباَ يي ال قعةَة ةَف قر قضاَ لم لف ايل يحلر لن قأ يو لك  قت

ةَر ةَخيي ل
قي قل ا يي ققيب لف اصلةَذ ير قح .ايل

نل -  ١ نع رف فل–نأ ئع رف في  
هل هع مف هنهي ول هع مف ونهي مو هل هع مف هي
هل هع مف هنهت ول هع مف ونهت مل هع مف هي
هل هع مف هنهت ول هع مف ونهت مو هل هع مف هت
ون ميَ هل هع مف هنهت ول هع مف ونهت مل هع مف هت
هل هع مف هلهأ هع مف هن

ئعِ   ئر نضاَ فم ئق ال رو نس ند  رع نبُّ نة  ني ئت نل ال نعاَ رف ئف ال نر نص
نهاَ رن :ئم

ورنأ وص ود مب وس مف وأ ول /  وخ مد وأ ور /  وط مف وأ وم /  ول مس وأ  /.

 

فل  - ٢- ئع نفاَ في نل-  نع نفاَ

هل هع وفاَ هنهي ول هع وفاَ ونهي مو هل هع وفاَ هي
هل هع وفاَ هنهت ول هع وفاَ ونهت مل هع وفاَ هي
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هل هع وفاَ هنهت ول هع وفاَ ونهت مو هل هع وفاَ هت
ون ميَ هل هع وفاَ هنهت ول هع وفاَ ونهت مل هع وفاَ هت
هل هع وفاَ هلهأ هع وفاَ هن

ئعِ  ئر نضاَ فم ئفي ال نة  ني ئت نل ال نعاَ رف ئف ال نر  :نص
وب وق ور وعاَ وظ وناَ وب /  وح وصاَ وح /  وف وصاَ وق /  ون وعاَ ول. /  ود وجاَ  /

فل  -٣- نع نف في نل -  صع نف

هل مع وف هنهي ول مع وف ونهي مو هل مع وف هي
هل مع وف هنهت ول مع وف ونهت مل مع وف هي
هل مع وف هنهت ول مع وف ونهت مو هل مع وف هت
ون ميَ هل مع وف هنهت ول مع وف ونهت مل مع وف هت
هل مع وف هلهأ مع وف هن

ئعِ ئر نضاَ فم ئفي ال نة  ني ئت نل ال نعاَ رف ئف ال نر  :نص
ور نذ ور وح نف وك وق /  ند وص ور /  نك وذ ول /  نج وس  /.

فل-  ٤- ئل رع نف في نل -  نل رع نف
هل هل مع وف هنهي ول هل مع وف ونهي مو هل هل مع وف هي
هل هل مع وف هنهت ول هل مع وف ونهت مل هل مع وف هي
هل هل مع وف هنهت ول هل مع وف ونهت مو هل هل مع وف هت

ون ميَ هل هل مع وف هنهت ول هل مع وف ونهت مل هل مع وف هت
هل هل مع وف هلهأ هل مع وف هن

ئعِ    ئر نضاَ فم ئفي ال نة  ني ئت نل ال نعاَ رف ئف ال نر  :  نص

وج ور مح وع ود وق مر وف وف /  ور مخ وز وم / /  وج مر ول وح وم مس وب  /.

ني ئس نماَ ثخ فن ال نزا رو نأ
مة ِ:ِ فْعمد قحمةالمقاَ يو قميفلت يي  ةَس لخقماَ يي ايل قعةَة ةَف قر قضاَ لم لف ايل يحلر لن قأ يو لك  قت

22

22



الصرف للمبتدئين                   

ين قفةَإ
ةَر ةَخيي ل

قي قل ا يي ققيب لف اصلةَذ ير قح ةَسقر ايل لك يصةَل  قو قزَةَة ايل يم قه مء ةَب يو قميبلد لل  يع قن ايلةَف قكاَ
يصةَل قو قزَلة ايل يم قه يت  لحةَذقف قو  .

هس-  ١- هك وع من وي وس/ وك وع من ها هل:ُ      هع وف من وي ول/ وع وف من هد. ها هر وف من وي ود/ ور وف من ها  
هم-  ٢- هر وت مح وي وم/ ور وت مح ها هل:ُ      هع وت مف وي ول/ وع وت مف هض. ها هق وت من وي وض/ وق وت من ها  

لل-  ٣- وو مح وي نل/ وو مح ها لل:ُ       وع مف وي نل/    وع مف لج. ها وو مع وي نج/ وو مع ها  
هن-  ٤- نس وح وت وي ون/ نس وح وت هل:ُ       نع وف وت وي ول /  نع وف نزب وت وح وت  

هب. نز وح وت وي و/
هر-  ٥- وو وحاَ وت وي ور/ وو وحاَ وت هل:ُ     وع وفاَ وت وي ول / وع وفاَ هل. وت وو ودا وت وي ول/ وو ودا وت  

هر-  ٦- وع مش وم وت وي ور/ وع مش وم وت هل:ُ      ول مع وف وت وي ول / ول مع وف وبل وت من وح وت  
هل. وب من وح وت وي و/

لي ئس نماَ فخ فف ال ئري رص نت
فل  -    ١  - ئع نف رن ني نل -  نع نف رن ئا

هل هع وف من هنوي ول هع وف من ونوي مو هل هع وف من وي
هل هع وف من هنوت ول هع وف من ونوت مل هع وف من وي
هل هع وف من هنوت ول هع وف من ونوت مو هل هع وف من وت

ون ميَ هل هع وف من هنوت ول هع وف من ونوت مل هع وف من وت
هل    هع وف من هلوأ هع وف من ون

 
ئة: ني ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم ئعِ  ئر نضاَ فم نف ال ري ئر رص نت ئت  نهاَ

وج وع وز من ول ها وغ وش من ها وف /  ور وح من ها وب /  ول وق من ها وم /  وس وق من ها  /.
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نل   -    ٢  - نع نت رف فل ِ ِ–  ئا ئع نت رف ني  

هل هع وت مف هنوي ول هع وت مف ونوي مو هل هع وت مف وي
هل هع وت مف هنوت ول هع وت مف ونوت مل هع وت مف وي
هل هع وت مف هنوت ول هع وت مف ونوت مو هل هع وت مف وت

ون ميَ هل هع وت مف هنوت ول هع وت مف ونوت مل هع وت مف وت
هل هع وت مف هلوأ هع وت مف ون

ئعِ    ئر نضاَ فم ئفي ال نة  ني ئت نل ال نعاَ رف ئف ال نر  :  نص

ور وت وت مس ود /ها وق وت مع ها ور   وه وت مش ها ور /  ووذ وت مع ها ول /  ود وت مع ها  /.

صل   -٣- نع رف ثل–ئا نع رف ني  
لل وع مف هنوي نل وع مف ونوي مو لل وع مف وي
لل وع مف هنوت نل وع مف ونوت مل هل وع مف وي
لل وع مف هنوت نل وع مف ونوت مو لل وع مف وت
ون ميَ مل وع مف هنوت نل وع مف ونوت مل هل وع مف وت
لل وع مف للوأ وع مف ون

فن:  ري ئر رم صت ال
نض ويَ مب ند ها وو مس ها نر /  وف مص ها نر /  وم مح ها نر /  وم مس ها  /.

فل  -٤- صع نف نت ني نل -  صع نف نت
هل نع وف وت هنوي ول نع وف وت ونوي مو هل نع وف وت وي
هل نع وف وت هنوت ول نع وف وت ونوت مل نع وف وت وي
هل نع وف وت هنوت ول نع وف وت ونوت مو هل نع وف وت وت

ون ميَ هل نع وف وت هنوت ول نع وف وت ونوت مل نع وف وت وت
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هل    نع وف وت هلوأ نع وف وت ون
فن:  ري ئر رم صت ال

ور نص وب وف وت نل وك وت وه /  نب وش وت وب / /  نج وع ور وت نك وف وت  /.

نل   -٥- نع نفاَ فل–نت نع نفاَ نت ني  
هل وع وفاَ وت هنوي ول وع وفاَ وت ونوي مو هل وع وفاَ وت وي
هل وع وفاَ وت هنوت ول وع وفاَ وت ونوت مل وع وفاَ وت وي
هل وع وفاَ وت هنوت ول وع وفاَ وت ونوت مو هل وع وفاَ وت وت

ون ميَ هل وع وفاَ وت هنوت ول وع وفاَ وت ونوت مل وع وفاَ وت وت
هل وع وفاَ وت هلوأ وع وفاَ وت ون

فن    ري ئر رم صت :  ال

وس ور ودا وع / وت وب وتاَ وض وت ور وماَ وت وم /  ول وعاَ وت ول /  وف وغاَ وت  /.

نل   -    ٦  - نل رع نف فل ِ ِ–  نت نل رع نف نت ني  

هل ول مع وف وت هنوي ول ول مع وف وت ونوي مو هل ول مع وف وت وي
هل ول مع وف وت هنوت ول ول مع وف وت ونوت مل ول مع وف وت وي
هل ول مع وف وت هنوت ول ول مع وف وت ونوت مو هل ول مع وف وت وت

ون ميَ هل ول مع وف وت هنوت ول ول مع وف وت ونوت مل ول مع وف وت وت
هل ول مع وف وت هلوأ ول مع وف وت ون

فن ري ئر رم صت  :  ال

وب ور مه وك ول وت وز مل وز وت وس /  ور مط وغ وت ول/  /  مول .وت
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لي  ئس ندا ثس فن ال رز نو

مة ِ:ِ فْعمد قسلرالمقاَ يك قولي قحمة  يو قميفلت يي  ةَس لسقدا يي ال قعةَة ةَف قر قضاَ لم لف ايل يحلر لن قأ يو لك  قت
ةَر ةَخيي ل

قي قل ا يي ققيب لف اصلةَذ ير قح .ايل

نل  نع رف نت رس فل ِ ِ–  ئا ئع رف نت رس ني  

هن هس مح وت مس وي ون / وس مح وت مس هل ها هد مب وت مس وي ول/ ود مب وت مس ها  

فه فف ري ئر رص نت

هل هع مف وت مس هنوي ول هع مف وت مس ونوي مو هل هع مف وت مس وي
هل هع مف وت مس هنوت ول هع مف وت مس ونوت مل هع مف وت مس وي
هل هع مف وت مس هنوت ول هع مف وت مس ونوت مو هل هع مف وت مس وت

ون ميَ هل هع مف وت مس هنوت ول هع مف وت مس ونوت مل هع مف وت مس وت
هل هع مف وت مس هلوأ هع مف وت مس ون

26

26



الصرف للمبتدئين                   

فن ري ئر رم صت :  ال

ور وج مأ وت مس وع ها وت مم وت مس ها وم /  ود مخ وت مس ها ور /  وض مح وت مس ها وك /  ور مد وت مس ها  /.

نهاَ فف ري ئر رص نت نو  ئر  رم نل ئل ا رع ئف فن  نزا رو نهاَنأ فف ري ئر رص نت نو  ئر  رم نل ئل ا رع ئف فن  نزا رو نأ

ئر رم نرل ئل ا رع ئف ري  ئف فة  صم نعاَ رل فة ا ند ئع نقاَ : ال
 هب وط وخاَ هم مل هل هع  هر وضاَ هم مل ون ا هم هر  مم ومل هل ا مع هف هذ  وخ مؤ هي

مط . وق وف
 هن مو هن هف  وذ مح هي مو  وأ هر  ميَ هخ ومل هف ا مر وح مل هن ا نك وس هي وو

هه. . ميَ هف ون  وكاَ من  هإ هع  مف نر ال
 ون وكاَ وذا  هإ هه  هل نو وأ مي  هف هل  مص وو مل هة ا وز مم وه هد  وزا هت وو

هف  مر وح هف  مذ وح ود  مع وب ةناَ  هك وساَ هل  نو وول هف ا مر وح مل ا
هة . وع ور وضاَ هم مل ا

 قضلم قولت مرا  لسيو يك قم يو  محاَ قأ يو قميفلت لث  لف الصثاَةَل ير قح قن ايل قكاَ يصةَل ةَإقذا  قو قزَلة ايل يم قه قسلر  يك قولت
يومماَ يضلم قم لث  لف الصثاَةَل ير قح قن ايل قكاَ يصةَل ةَإقذا  قو قزَلة ايل يم .قه
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ني ئث نل فث فن ال نزا رو نأ

هل –- ١- هع مف رل  ( وت فع رف هت:ُ      )فا هك مس مت - وت هك مس /  ها

هر هج مز مر - وت هج مز .ها

هل –- ٢- وع مف رل  ( وت نع رف وعن:ُ      )ئا مل من - وت وع مل /  ها

هح ور مش مح - وت ور مش .ها

هل –- ٣- هع مف رل  ( وت ئع رف هل:ُ   )    ئا هق مع مل – وت هق مع هر / ها هف مغ وت  - 

مر هف مغ .ها

لي ئث نل فث فف ال ري ئر رص نت

رل-١ فع رف ملفا هع مف ولها هع مف مواها هل هع مف ها

مي هل هع مف ولها هع مف ونها مل هع مف ها

رل-٢ نع رف ملئا وع مف ولها وع مف مواها هل وع مف ها
مي هل وع مف ولها وع مف ونها مل وع مف ها
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رل-٣ ئع رف ملئا هع مف ولها هع مف مواها هل هع مف ها
مي هل هع مف ولها هع مف ونها مل هع مف ها

صم     فث ئة  لي ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم ئر  رم نل نل ا رع ئف رغ  فص
نهاَ: رف نر نص

هر هك مذ هم وت هك مح وت هد /  هج مس وت هس /  وب مل وت هح /  وص من وت هر /  وذ مح وت هع /  هج مر وت  /
هر هب مص وت هل /  هد مع وت  /.

لي ئع نبُّاَ ثر فن ال نزا رو  نأ

هل -- ١- هع مف رل ( هت ئع رف هع    :ُ  )نأ هم مس مع - هت هم مس هع /وأ هر مس هت   -
مع. هر مس وأ

هل --  ٢- هع وفاَ رل ( هت ئع هع   :ُ  )نفاَ هر وصاَ مع -هت هر وصاَ هح  /  هص وناَ -هت
مح. هص وناَ

هل --  ٣- مع وف رل ( هت نع هت    :ُ  )نف مب وث مت- هت هب هم / وث مل وس هت   -
مم. مل وس

هل --  ٤- هل مع وف رل ( هت ئل رع هل    :ُ  )نف هم مس وب مل-هت هم مس وب   / 
هل  هب مس وح مل .-هت هب مس وح  

لي ئع نبُّاَ ثر فف ال ري ئر رص نت
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رل-١- ئع رف ملنأ هع مف ولوأ هع مف مواوأ هل هع مف وأ

مهي هعل مف ولوأ هع مف ونوأ مل هع مف وأ

رل-٢- ئع ملنفاَ هع ولوفاَ هع مواوفاَ هل هع وفاَ

مهي هعل ولوفاَ هع ونوفاَ مل هع وفاَ

رل-٣- نع ملنف مع ولوف مع مواوف هل مع وف

مي هل مع ولوف مع ونوف مل مع وف

رل-٤- ئل رع ملنف هل مع ولوف هل مع مواوف هل هل مع وف

مهي هلل مع ولوف هل مع ونوف مل هل مع وف

ئة:    لي ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم ئر  رم نل نف ا ري ئر رص نت ئت  نهاَ

هرهت هش هج مب هر مخ هت هر /  هب مخ هت هب /  هس وحاَ هت هش / /  هق وناَ /  هت
هع هف ودا هل هت مج وع هت هر /  مذ وح هت هم / مد وق هت هج /  هر مح ود هت هع /  هز مع وز هت  /

هج هم مر وب هت  /.

لي ئس نماَ فخ فن ال نزا رو نأ

فل - ١- ئع نف رن نت رل)    ئع نف رن ئا هع   - (  هد وخ من وت  ُ: - 
مع هد وخ من هف/ ها هر وح من وت مف. -   هر وح من ها

فل - ٢- ئع نت رف نت رل)    ئع نت رف ئا هب   - (  هس وت مك وت  ُ: - 
مب هس وت مك هم/ ها هس وت مب وت مم. -   هس وت مب ها
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-
ثل - ٣ نع رف نت صل)     نع رف ئا لر    - (  وو مز وت نر  - :ُ  وو مز  / ها

لر وب مغ نر. - وت وب مغ ها
فل -  ٤- صع نف نت رل)  نت صع نف نت هك    - (  نس وم وت وت  ُ: - 

مك  نس وم هد/ وت نج وه وت مد. - وت نج وه وت
فل-  ٥- نع نفاَ نت رل) نت نع نفاَ نت هج   - (  هل وعاَ وت وت مج - :ُ  ول وعاَ وت

هد/ وه وعاَ وت وت مد -   وه وعاَ .وت
فل-  ٦- نل رع نف نت رل)  نت نل رع نف نت هل   - (  وب مر وس وت وت  ُ: - 

مل وب مر وس هس/ وت ون مل وق وت وت مس. -   ون مل وق وت

لي ئس نماَ فخ فف ال ري ئر رص نت

رل-١- ئع نف رن ملئا هع وف من ولها هع وف من مواها هل هع وف من ها

مهي هعل وف من ولها هع وف من ونها مل هع وف من ها
رل-٢- ئع نت رف ملئا هع وت مف ولها هع وت مف مواها هل هع وت مف ها

مهي هعل وت مف ولها هع وت مف ونها مل هع وت مف ها
صل-٣- نع رف نلئا وع مف نلها وع مف مواها لل وع مف ها

مي مل وع مف نلها وع مف ونها مل هل وع مف ها
رل-٤- صع نف ملنت نع وف ولوت نع وف مواوت هل نع وف وت

مهي نعل وف ولوت نع وف ونوت مل نع وف وت
رل-٥- نع نفاَ ملنت وع وفاَ ولوت وع وفاَ مواوت هل وع وفاَ وت
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هي وعل وفاَ ولوت وع وفاَ ونوت مل وع وفاَ وت
رل-٦- نل رع نف ملنت ول مع وف ولوت ول مع وف مواوت هل ول مع وف وت

مهي ولل مع وف ولوت ول مع وف ونوت مل ول مع وف وت

نع  نم ئة  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم ئر  رم نل نل ا رع ئف ئت  نهاَ
نهاَ: ئف ري ئر رص نت

هف هر وص من هق وت هل وط من وت هل /  هز وع من وت هم /  هر وت مح وت هد /  هق وت مع وت  /  /
هل هس وت مغ لج وت وو مع وت لر / وو مع وت لج /  ور مع وت هم /  نل وك وت وت هب / /  ند وأ وت /  وت
هل نم وأ وت هر /وت وص وناَ وت هق وت وب وساَ وت وت هف /  ور وعاَ وت وت هذ /  وم مل وت وت وت  /  /

وض وم مض وم وت هب وت ور مو وج وت وت  /. 

لي ئس ندا ثس فن ال رز    نو

فل  ئع رف نت رس رل)–نت ئع رف نت رس ئا ) : 

هف هع مض وت مس وت مف -  هع مض وت مس ها هح /    هص من وت مس وت مح-    هص من وت مس ها  

فف    ري ئر رص نت
لي ئس ندا ثس :ا

32

32



الصرف للمبتدئين                   

رل ئع رف نت رس نلئا ئع رف نت رس روائا فل ئع رف نت رس ئا رئي ئعل رف نت رس نلئا ئع رف نت رس ننئا رل ئع رف نت رس ئا

نع   نم ئة  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم ئر  رم نل نل ا رع ئف ئت  نهاَ
نهاَ: ئف ري ئر رص نت

هف هر وص من هق وت هل وط من وت هل /  هز وع من وت هم /  هر وت مح وت هد /  هق وت مع وت هل /  هس وت مغ وت  /
لج وو مع وت لر / وو مع وت لج /  ور مع وت هم /  نل وك وت وت هب /  ند وأ وت وت هل /  نم وأ وت وت هر //  وص وناَ وت وت

هق/ وب وساَ وت وت هف   ور وعاَ وت وت هذ /  وم مل وت وت وت وض /  وم مض وم وت وت هب  /  ور مو وج وت وت  /
هك هس مم وت مس وت هر / هف مغ وت مس وت هن /  هذ مأ وت مس وت هم /  هد مخ وت مس وت  /. 

ئل ئع نفاَ فم ال رس ئلئا ئع نفاَ فم ال رس ئا
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فْعفْل ِ:ِ رسمم ِالمفاَ قع  فْا قوقق ين  قم قعقلىَ  قو ةَل  يع قعقلىَ ايلةَف لل  يي قيلد يسلم اصلةَذ لهقو اةَل
لل. يع ةَمينله ايلةَف

نن ئم ئل  ئع نفاَ ئم ال رس فن ا رز نو
ني ئث نل ثث ال

دل  - ( 1  - ئع )  نفاَ

بب هت وكاَ وب -  وت ور / وك وف بر - وك هف وت وكاَ وب وث بت - /  هب ود / وثاَ هه  - وش
بد هه وب وشاَ هع ول بب – /  هع وم / ول هل وس بم. -   هل وساَ

ئة:   ني ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم ئل  ئع نفاَ نم ال رس ئت ا نهاَ
وم هل وق وع ول وخ وظ /  هف وح وم /  وك وح وق /  ور وس ود /  وس وح وم /  ود وخ  /  /

وس ور وح وح هب ور ول / وص وح وث /  ود وح ون /  وك وس وص /  وق ون وب /  ول وط  / /
ور وب وب. وص هح وص  /

لي ئع نبُّاَ ثر نن ال ئم ئل  ئع نفاَ ئم ال رس فن ا رز نو

مة ِ:ِ فْعمد ةَنمارلمقاَ يز قو قعقلىَ  يي  ةَس لسقدا قو ال يي  ةَس لخقماَ قو ايل يي  ةَع لرقباَ قن ال ةَم ةَعةَل  يسلم ايلقفاَ  ةَا
قل  قماَ ققيب يسةَر  قوقك يولممة  يضلم قم مماَ  ةَميي قعةَة  قر قضاَ لم ةَف ايل ير قح ةَل  قع ةَإيبقدا قم ةَعقهاَ  ةَر قضاَ لم
ةَخةَر. يل ا

ول  -١- وع مف هل  - وأ هع مف هي دل) -   ئع رف فم بم    ( هع من هم بح  ٬:ُ  هل مف  ٬هم
بص  هل مخ بل. ٬هم هب مق هم

ول  -٢- وع هل -  -وفاَ هع وفاَ هي دل)  ئع نفاَ فم بغ  ( هل وباَ هم بد ٬:ُ  هه وجاَ  ٬ هم
بر  هد وباَ بب.٬هم هر وحاَ هم  
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-
ول   -٣ نع هل - وف مع وف هي دل) -   نع نف فم بم  ( مد وق هم بف٬ :ُ  مر وح هم  

بل٬ مج وس هم بث.٬   مد وح هم  
ول   -٤- ول مع هل-وف هل مع وف هي دل) -   ئل رع نف فم بف  :ُ( هر مخ وز هم   ٬ 

بس هد من وه بس٬ هم هو مس وو هم بر.٬   هث مر وث هم  

ئة:  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم ئل  ئع نفاَ نم ال رس ئت ا نهاَ
ون أ وك مم وق و وف مش وأ وع /  وم مس وأ وس /  نر ود وق /  نق وح وق /  نل وع ور /  وج وهاَ /

وب وس وناَ وط /  ول وخاَ وج /  وم مر وب وص / /  وح مص وح ول /  وب مل  .وب

ني ئس نماَ فخ نن ال ئم ئل  ئع نفاَ ئم ال رس فن ا رز نو

مة ِ:ِ فْعمد ةَنمارلمقاَ يز قو قعقلىَ  يي  ةَس لسقدا قو ال يي  ةَس لخقماَ قو ايل يي  ةَع لرقباَ قن ال ةَم ةَعةَل  يسلم ايلقفاَ  ةَا
قل  قماَ ققيب يسلر  قوقك يولممة  يضلم قم مماَ  ةَميي قعةَة  قر قضاَ لم ةَف ايل ير قح ةَل  قع ةَإيبقدا قم ةَعقهاَ  ةَر قضاَ لم
ةَخةَر. يل ا

ول -  ١- وع وف من هل- ها هع وف من وي دل) -    ئع نف رن فم بط  ( هس وب من هم  ُ: ٬ 
بق  هب وط من بع  ٬هم هط وق من بف. ٬هم هر وح من هم

ول -  ٢- وع وت مف هل- ها هع وت مف وي دل) -    ئع نت رف فم بل  ( هد وت مع هم بد٬ :ُ  هع وت مب هم  
بق  ٬ هر وت مف بر. ٬هم هت وت مس هم

نل -  ٣- وع مف لل -  ها وع مف لل)  -  وي نع رف فم دد    ( وو مس هم در ٬:ُ  وب مغ  ٬هم
در وه مز در٬هم وو مع هم  .

ول -  ٤- نع وف هل وت نع وف وت وي دل) -  -   نع نف نت فم بر  ( مخ وأ وت هم بب٬:ُ  مد وأ وت هم  
بد٬ مك وأ وت هم بر.٬   مب وك وت هم  
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-٥-
هل- وع وفاَ وت وي ول -  وع وفاَ دل) وت ئع نفاَ نت فم بل   ( هه وساَ وت هم بع ٬:ُ  هض ووا وت  ٬هم

بض هر وعاَ وت بب.٬ هم هر وقاَ وت هم
هل-  ٦- ول مع وف وت وي ول -  ول مع وف دل) - وت ئل رع نف نت فم بج   ( هر مح ود وت هم  ُ: ٬ 

بب  هذ مب وذ وت بع٬هم هز مع وز وت بف.٬ هم هس مل وف وت هم  

ئة: ني ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم ئل  ئع نفاَ نم ال رس ئت ا نهاَ

وح ور وش من وط ها وب وض من ها ور / وص وح من ها وم / ون وت مغ ها وف / ور وت مع ها ور / وذ وت مع ها / 
نب وه مش ها نج / ور مع ها نر / وض مخ ها // 

قزَ قجصه ول / قت نج وع ول وت نم وح وت وم / وت وشاَ وت وم / ول وظاَ وت ور / وت ووا وت / 
وب وه مذ وم وت وق // ود من وز وت وق / ول مح وز  .وت

نن ئم ئل  ئع نفاَ ئم ال رس فن ا رز نو
ني ئس ندا ثس ال

هل  -١- هع مف وت مس وي ول -  وع مف وت مس دل) - ها ئع رف نت رس فم بح ( هت مف وت مس هم  ُ:٬ 
بج هر مخ وت مس بر٬ هم هص من وت مس هم بر ٬   هج مأ وت مس بط.٬ هم هب من وت مس هم  
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ئة:  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم ئل  ئع نفاَ نم ال رس ئت ا نهاَ

يسقلقم يسقت وم/  ِةَا وه مف وت مس ون / ها وس مح وت مس ول / ها وج مع وت مس ون / ها وذ مأ وت مس  / ها
ور وف مغ وت مس ور / ها وب مك وت مس وسك / ها مم وت مس .ها

ئل رو فه رج نم رل ئل ثي  ئن رب نم فل ال رع ئف ئلال رو فه رج نم رل ئل ثي  ئن رب نم فل ال رع ئف ال
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فْن ِ:ِا رسممري معملىَ ِفْق مل ِ رع مرلفْف

روفْما.1 رعمل مم يي ِفْلرل ممربفْن له .:ِ  ِ ِمرل ةَعلل قعله قفاَ قم قر  ةَك يي لذ لهقو اصلةَذ قو  
لل قطقعاَقم ةَميث قخاَةَلمد ال قل  قك : قأ

قحصممد المققلقم لم        قفقققد 
قزييمد يي  قضقرقبةَن        

روفْلا.2 مه رج مم يي ِفْلرل ممربفْن قوققاَقم :ِمرل له  ةَعلل ةَمينله قفاَ قف  لحةَذ يي  لهقو اصلةَذ قو  
ةَعةَل ). قب ايلقفاَ قسصمىَ ( قناَةَئ قولي لرله  قغيي ةَعةَل  قن ايلقفاَ قكاَ قم

لل فْكمل: ةَميث صطقعاَلم مأ  ال
 القققللم ِمففْقمد      

لتمضفْر        يب

ئل رو فه رج نم رل ئل ني  ئن رب نم ري ال ئض نماَ فن ال نزا رو نأ

نهاَ فف ري ئر رص نت نو

فه: فف ري ئر رص نت نو  ني  ئث نل ثث فن ال رز نو

فْعمدمة يي:ِ ِمارلمقاَ ةَع لرقباَ قوال يي  قن الثيلث ةَم ةَل  يو يجله قم يي ةَليل قميبةَن ةَل ايل يع لن الةَف يز  قو
لل  لك قضلم  قولي ةَخةَر ,  قل اقل قماَ ققيب يسةَر  قوقك ةَل  لصو

قي قضيم ا يي ةَب ةَس لسقدا قوال يي  ةَس لخقماَ قوايل
ةَر. لسيو يك قم ةَف ايل ير قح قل ايل نك ققيب قحير لمقت نف  ير قح

38

38



الصرف للمبتدئين                   

نل-  ١- ئع فف
وم هل وم هع هه هف وب /  هت هك وب /  هر هض وظ / /  هف . هح

ول هع ولهف هع مواهف هل هع هف
مت ول هع وتاَهف ول هع ونهف مل هع هف
وت مل هع وماَهف هت مل هع ممهف هت مل هع هف
هت مل هع وماَهف هت مل هع ننهف هت مل هع هف
هت مل هع وناَهف مل هع هف

ئل  نعاَ رف نل نن ا ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نل ال رع ئف ئت ال نهاَ

نهاَ: رف نر نص صم  فث ئة  ني ئت ال

وح وت وب وف ول وط وق /  ول وخ وك /  ور وت ور /  وك وذ ود /  هم وح ول /  هب وق  / .

لي       ئع نبُّاَ ثر فن ال نزا رو نأ
ول - ١- وع مف نل)وأ ئع رف فأ وم   : - ( ور مك وأ وم -   هر مك وج / هأ ور مخ  - وأ

وج هر مخ ول /هأ وخ مد وأ ول. -   هخ مد هأ

ول-  ٢- وع نل)وفاَ ئع رو فف ول : - ( وت وقاَ ول  -   هت مو ول/ هق ود  - وجاَ
ول هد مو وع /هج وج ورا وع. -   هج مو هر

ول-  ٣- نع نل)وف نع فف وم: - ( نل وع وم -   مل وث /هع ند وح وث -   مد  /هح
وف نع وف. - وض مع هض

ول-  ٤- ول مع نل)وف ئل رع فف وج: - ( ور مح ود وج -   هر مح وج /هد وم مر وب   -  
وج هم مر ور /هب وث مع وب ور. -   هث مع هب

لي ئع نبُّاَ ثر فف ال ري ئر رص نت
نل-  ١- ئع رف فأ

ول هع مف ولهأ هع مف مواهأ هل هع مف هأ
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مت ول هع مف وتاَهأ ول هع مف ونهأ مل هع مف هأ

وت مل هع مف وماَهأ هت مل هع مف ممهأ هت مل هع مف هأ

هت مل هع مف وماَهأ هت مل هع مف ننهأ هت مل هع مف هأ

هت مل هع مف وناَهأ مل هع مف هأ

ئل  نعاَ رف نل نن ا ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نل ال رع ئف ئت ال نهاَ

فه: نف ري ئر رص نت نو ئة  ني ئت ال

وم وع من وه وأ ور مك وأ وع /  وم مس وأ ور //  وش مب وأ نج  /   نر رخ .أ

نل-  ٢- ئع رو فف
ول هع مو ولهف هع مو مواهف هل هع مو هف
مت ول هع مو وتاَهف ول هع مو ونهف مل هع مو هف
وت مل هع مو وماَهف هت مل هع مو ممهف هت مل هع مو هف
هت مل هع مو وماَهف هت مل هع مو ننهف هت مل هع مو هف
هت مل هع مو وناَهف مل هع مو هف

ئل: رو فه رج نم رل ئل ةة  صي ئن رب نم نة  ني ئت نل ال نعاَ رف نل ئف ا نر نص
وع وب وف وتاَ ول وخاَ وب /  وق وعاَ ول /  وب وقاَ ود /  وس وحاَ  /. 

نل-  ٣- نع فف
ول مع ولهف مع مواهف هل مع هف
مت ول مع وتاَهف مل مع ونهف مل مع هف
وت مل مع وماَهف هت مل مع ممهف هت مل مع هف
هت مل مع وماَهف هت مل مع ننهف هت مل مع هف
هت مل مع وناَهف مل مع هف

ئل  نعاَ رف نل نن ا ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نل ال رع ئف ئت ال نهاَ

ئة ني ئت فه     ال ئف ري ئر رص نت نع  :  نم
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ور نج وم وف ند وق وق /  ند وص وف / /  نر وغ وع نل وب  /. 
نل-  ٤- ئل رع فف

ول هل مع ولهف هل مع مواهف هل هل مع هف
مت ول هل مع وتاَهف ول هل مع ونهف مل هل مع هف
وت مل هل مع وماَهف هت مل هل مع ممهف هت مل هل مع هف
هت مل هل مع وماَهف هت مل هل مع ننهف هت مل هل مع هف
هت مل هل مع وناَهف مل هل مع هف

ئل     نعاَ رف نل نن ا ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نل ال رع ئف ئت ال نهاَ

ئة ني ئت فه     ال ئف ري ئر رص نت نع  :  نم

ون وه مر وف وب ور مخ وز وع /  وز مع وز ول /  وز مل وز وم  / /  وج مر .وح
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فن          نزا رو نأ

ني ئس نماَ فخ ال

نل - (-  ١- نع نف رن نل ئا ئع فف رن وق  : )فا هل هط من ها وف ٬   هر هح من  ٬ ها
وح هت هف من  .ها

نل - (-  ٢- نع نت رف نل ئا ئع فت رف ور  : )فا هب هت مخ ها وع ٬   هد وت مب ها  ٬ 
ود هق هت  .هاع

نل-  ٣- صع نف نل  - ( نت نع فف وف   : )فت مل هك هت وق ٬   مد هص  ٬ هت
وه مق هف  .هت

نل - (-  ٤- نع نفاَ نل نت ئع رو فف وق  : )فت هب مو هس هت وح ٬   هم مو هس  ٬ هت
ول هد مو هب  .هت

لي ئس نماَ فخ فف ال ري ئر رص نت
نل-  ١- ئع فف رن فا

ول هع هف من ولها هع هف من مواها هل هع هف من ها
مت ول هع هف من وتاَها ول هع هف من ونها مل هع هف من ها
وت مل هع هف من وماَها هت مل هع هف من ممها هت مل هع هف من ها
هت مل هع هف من وماَها هت مل هع هف من ننها هت مل هع هف من ها
هت مل هع هف من وناَها مل هع هف من ها

ئل:  رو فه رج نم رل ئل ةة  صي ئن رب نم نة  ني ئت نل ال نعاَ رف نل ئف ا نر نص
ولها وص وف ول من وز وع من ها وف. /  وش وك من ها  /

نل-  ٢- ئع فت رف فا
ول هع هت مف ولها هع هت مف مواها هل هع هت مف ها
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مت ول هع هت مف وتاَها ول هع هت مف ونها مل هع هت مف ها
وت مل هع هت مف وماَها هت مل هع هت مف ممها هت مل هع هت مف ها
هت مل هع هت مف وماَها هت مل هع هت مف ننها هت مل هع هت مف ها
هت مل هع هت مف وناَها مل هع هت مف ها

ئل:  رو فه رج نم رل ئل ةة  صي ئن رب نم نة  ني ئت نل ال نعاَ رف نل ئف ا نر نص
ونها وح وت وم مم ور وت مح ها ور. /  وق وت مح ها  /

نل-  ٣- نع فف فت
ول مع هف ولهت مع هف مواهت هل مع هف هت
مت ول مع هف وتاَهت ول مع هف ونهت مل مع هف هت
وت مل مع هف وماَهت هت مل مع هف ممهت هت مل مع هف هت
هت مل مع هف وماَهت هت مل مع هف ننهت هت مل مع هف هت
هت مل مع هف وناَهت مل مع هف هت

فن:  ري ئر رم نت ال
وه نب وش نغ / وت لر نف وه. نت نج وو وت  /

نل-  ٤- ئع رو فف فت
ول هع مو هف ولهت هع مو هف مواهت هل هع مو هف هت
مت ول هع مو هف وتاَهت ول هع مو هف ونهت مل هع مو هف هت
وت مل هع مو هف وماَهت هت مل هع مو هف ممهت هت مل هع مو هف هت
هت مل هع مو هف وماَهت هت مل هع مو هف ننهت هت مل هع مو هف هت
هت مل هع مو هف وناَهت مل هع مو هف هت

ئل:  رو فه رج نم رل ئل ةة  صي ئن رب نم نة  ني ئت نل ال نعاَ رف نل ئف ا نر نص
ور وو وحاَ وع / وت وب وتاَ وز وت وو وجاَ وت  /. 

لي ئس ندا ثس فن ال رز نو
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نل) ئع رف فت رس فا نل - ( نع رف نت رس ور  :ئا هغ مص هت مس ها ور   هث مك هت مس ها  /

ون هس مح هت مس ها  /. 
فه  فف ري ئر رص :ُ  نت

ول هع مف هت مس ولها هع مف هت مس مواها هل هع مف هت مس ها
مت ول هع مف هت مس وتاَها ول هع مف هت مس ونها مل هع مف هت مس ها
وت مل هع مف هت مس وماَها هت مل هع مف هت مس ممها هت مل هع مف هت مس ها
هت مل هع مف هت مس وماَها هت مل هع مف هت مس ننها هت مل هع مف هت مس ها
هت مل هع مف هت مس وناَها مل هع مف هت مس ها

ئل: رو فه رج نم رل ئل ةة  صي ئن رب نم نة  ني ئت نل ال نعاَ رف نل ئف ا نر نص

ول وم مع وت مس وف ها وع مض وت مس ها وم /  ود مخ وت مس ها  /. 

ني ئن رب نم ئعِ ال ئر نضاَ فم فن ال نزا رو نينأ ئن رب نم ئعِ ال ئر نضاَ فم فن ال نزا رو نأ

ئل رو فه رج نم رل ئلئل رو فه رج نم رل نهاَ  ئل فف ري ئر رص نت نهاَنو  فف ري ئر رص نت نو 

فْعمدمة قخلذ:ِ ِ ِمقاَ يؤ يي ِلي قن الثيلث ةَم ةَل  يو يجله قم لي ةَليل قميبةَن لع ايل ةَر قضاَ لم لل ايل يع ايلةَف
يي ةَع لرقباَ يومماَ قوال يضلم قم قعةَة  قر قضاَ لم ةَف ايل ير قح ةَزَةَياَقدةَة  يي ةَب ةَس لسقدا قوال يي  ةَس لخقماَ قوايل

ةَخةَر. قل اقل قماَ ققيب ةَح  قوقفيت

ني   ئث نل ثث فن ال رز نو
فه فف ري ئر رص نت نو
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فل نع رف في نل -  ئع ون  :فف هع هل هن -   وع مل وك /هي هر هت هك -   ور مت  .هي

هل وع مف هنهي ول وع مف ونهي مو هل وع مف هي
هل وع مف هنهت ول وع مف ونهت مل وع مف هي
هل وع مف هنهت ول وع مف ونهت مو هل وع مف هت
ون ميَ هل وع مف هنهت ول وع مف ونهت مل وع مف هت
هل وع مف هلهأ وع مف هن

نن   ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نعِ ال ئر نضاَ فم ئت ال نهاَ
نهاَ: رف نر نص صم  فث ئة  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل ا
 

وب هر وس هض هر هح وم /  هح هر ور /  هف هغ ود /  هس هح  /. 

ني ئع نبُّاَ ثر نزان ال رو نأ
نل-  ١- ئع رف فل  - ( فأ نع رف ون: ) في هل مع هأ هن -   ول مع وض ٬ هي هغ مب هأ  

هض ٬ وغ مب  .هي
نل - (-  ٢- ئع رو فل فف نع نفاَ وع: )في هف مو هد هع  -   وف ودا وق ٬ هي هن مو هع

هق ٬ ون وعاَ  .هي
نل -  ٣- نع فل  - ( فف صع نف وم: )في مل هس هم ٬   نل وس ور ٬ هي نج  - هف

هر نج وف  .هي
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-٤
نل - ئل رع فل - ( فف نل رع نف وج: )في هم مر هب هج   -   وم مر وب وس ٬هي هو مس  - هو

هس وو مس وو  .هي

ني ئع نبُّاَ ثر فف ال ري ئر رص نت
نل - (-  1- ئع رف فل فأ نع رف  )في

وعل مف هنهي ول وع مف ونهي مو هل وع مف هي
هل وع مف هنهت ول وع مف ونهت مل وع مف هي
هل وع مف هنهت ول وع مف ونهت مو هل وع مف هت
ون ميَ هل وع مف هنهت ول وع مف ونهت مل وع مف هت
هل وع مف هلهأ وع مف هن

نن   ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نعِ ال ئر نضاَ فم ئت ال نهاَ
نهاَ:  رف نر نص نو ئة  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل ا

ور هص مب ور هأ هه مظ هأ وه /  هر مك هأ  /. 
فل) -2- نع نفاَ في نل - ( ئع رو فف

هل وع وفاَ هنهي ول وع وفاَ ونهي مو هل وع وفاَ هي
هل وع وفاَ هنهت ول وع وفاَ ونهت مل وع وفاَ هي
هل وع وفاَ هنهت ول وع وفاَ ونهت مو هل وع وفاَ هت

ون ميَ هل وع وفاَ هنهت ول وع وفاَ ونهت مل وع وفاَ هت
هل وع وفاَ هلهأ وع وفاَ هن

نن   ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نعِ ال ئر نضاَ فم ئت ال نهاَ
نهاَ رف نر نص نو ئة  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل :ا

ول هت مو وب هق هط مو هخ وح /  هص مو هن  /. 
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فل)  -3- صع نف في نل - ( نع فف

هل نع وف هنهي ول نع وف ونهي مو هل نع وف هي
هل نع وف هنهت ول نع وف ونهت مل نع وف هي
هل نع وف هنهت ول نع وف ونهت مو هل نع وف هت
ون ميَ هل نع وف هنهت ول نع وف ونهت مل نع وف هي
هل نع وف هلهأ نع وف هن

نن   ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نعِ ال ئر نضاَ فم ئت ال نهاَ
نهاَ ئف ري ئر رص نت نع  نم ئة  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل :ا

وب مذ ون / هك مس ول / هح مه  .هس

فل  -4- نل رع نف في نل- ( ئل رع )فف

هل ول مع وف هنهي ول ول مع وف ونهي مو هل ول مع وف هي
هل ول مع وف هنهت ول ول مع وف ونهت مل ول مع وف هي
هل ول مع وف هنهت ول ول مع وف ونهت مو هل ول مع وف هت

ون ميَ هل ول مع وف هنهت ول ول مع وف ونهت مل ول مع وف هت
هل ول مع وف هلهأ ول مع وف هن

نن   ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نعِ ال ئر نضاَ فم ئت ال نهاَ
نهاَ ئف ري ئر رص نت نع  نم ئة  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل :ا

وف هر مخ وع هز هز مع هز ول /  هز مل هز  /. 

لي        ئس نماَ فخ نزان ال رو نأ

ول -  ١- هع هف من فل (  -ها نع نف رن ول    : )في هص هف من ها   - 
هل وص وف من ول٬ هي هز هع من ها هل. -   وز وع من هي
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-2
ول - هع هت مف فل (  -ها نع نت رف ون    : )في هح هت مم ها هن -   وح وت مم هي

ور٬ هذ هت مع ها هر. -   وذ وت مع هي
ول -  ٣- مع هف فل (   -هت صع نف نت وق    : ) في مد هص هت   - 

هق ند وص وت ور٬ هي مب هد هت هر. -   نب ود وت هي
ول --  ٤- هع مو هف فل ( هت نع نفاَ نت وم )    :في هص مو هخ هت   - 

ههم ووص ووخاَ وت وع٬ هي هب مو هت هت هع -   وب وتاَ وت .هي

ني ئس نماَ فخ ريف ال ئر رص نت
فل)  -١- نع نف رن في نل - ( ئع فف رن فا

هل وع وف من هنهي ول وع وف من ونهي مو هل وع وف من هي
هل وع وف من هنهت ول وع وف من ونهت مل وع وف من هي
هل وع وف من هنهت ول وع وف من ونهت مو هل وع وف من هت

ون ميَ هل وع وف من هنهت ول وع وف من ونهت مل وع وف من هت
هل وع وف من هلهأ وع وف من هن

نن   ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نعِ ال ئر نضاَ فم ئت ال نهاَ
نهاَ رف نر نص صم  فث ئة  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل :   ا

وف هش هك من ول ها هص هف من ها ول /  هز هع من ها  /. 
فل)-٢- نع نت رف في نل - ( ئع فت رف فا

هل وع وت مف هنهي ول وع وت مف ونهي مو هل وع وت مف هي
هل وع وت مف هنهت ول وع وت مف ونهت مل وع وت مف هي
هل وع وت مف هنهت ول وع وت مف ونهت مو هل وع وت مف هت
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ون ميَ هل وع وت مف هنهت ول وع وت مف ونهت مل وع وت مف هت
هل وع وت مف هلهأ وع وت مف هن

نن   ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نعِ ال ئر نضاَ فم ئت ال نهاَ
نهاَ ئف ري ئر رص نت نع  نم ئة  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل :ا

ور هب هت مخ وم ها هر هت مح ها ور /  هق هت مح ها  /   . 
فل)  -٣- صع نف نت في نل - ( نع فف فت

هل نع وف وت هنهي ول نع وف وت ونهي مو هل نع وف وت هي
هل نع وف وت هنهت ول نع وف وت ونهت مل نع وف وت هي
هل نع وف وت هنهت ول نع وف وت ونهت مو هل نع وف وت هت

ون هليَ نع وف وت هنهت ول نع وف وت ونهت مل نع وف وت هت
هل نع وف وت هلهأ نع وف وت هن

نن   ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نعِ ال ئر نضاَ فم ئت ال نهاَ
نهاَ ئف ري ئر رص نت نع  نم ئة  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل :ا

وغ مر هف وم هت مل هك هت وف /  مر هع هت  /. 

فل)  -٤- نع نفاَ نت في نل - ( ئع رو فف فت
هل وع وفاَ وت هنهي ول وع وفاَ وت ونهي مو هل وع وفاَ وت هي
هل وع وفاَ وت هنهت ول وع وفاَ وت ونهت مل وع وفاَ وت هي
هل وع وفاَ وت هنهت ول وع وفاَ وت ونهت مو هل وع وفاَ وت هت

ون ميَ هل وع وفاَ وت هنهت ول وع وفاَ وت ونهت مل وع وفاَ وت هت
هل وع وفاَ وت هلهأ وع وفاَ وت هن

نن   ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نعِ ال ئر نضاَ فم ئت ال نهاَ
نهاَ: رف نر نص صم  فث ئة  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل ا

وق هب مو هس وف هت هر مو هع هت وح / /  هم مو هس  .هت
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لي  ئس ندا ثس رزن ال    نو
نل - (  ئع رف فت رس فل فا نع رف نت رس  )  :في

وح هب مق هت مس هح - ها وب مق وت مس وج /هي هر مخ هت مس ها هج -   ور مخ وت مس  .هي

فه: فف ري ئر رص نت

هل وع مف وت مس هنهي ول وع مف وت مس ونهي مو هل وع مف وت مس هي
هل وع مف وت مس هنهت ول وع مف وت مس ونهت مل وع مف وت مس هي
هل وع مف وت مس هنهت ول وع مف وت مس ونهت مو هل وع مف وت مس هت

ون ميَ هل وع مف وت مس هنهت ول وع مف وت مس ونهت مل وع مف وت مس هت
هل وع مف وت مس هلهأ وع مف وت مس هن

نن   ئم ئل  رو فه رج نم رل ئل صي  ئن رب نم نعِ ال ئر نضاَ فم ئت ال نهاَ
نهاَ ئف ري ئر رص نت نع  نم ئة  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل :  ا

ور هغ مص هت مس ول ها هم مع هت مس ها وف /  هع مض هت مس ها  /. 

ئل رو فع رف نم فم ال رس ئلئا رو فع رف نم فم ال رس ئا
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رسمم  فْ ا
روفْل ممرفمع لل.ارل يع قعقلييةَه ايلةَف قع  قوقق ين  قم قعقلىَ  قو ةَل  يع قعقلىَ ايلةَف لل  يي قيلد يسلم اصلةَذ لهقو اةَل  : 

ني ئث نل ثث نن ال ئم ئل  رو فع رف نم ئم ال رس فن ا رز نو

دل-  ( 1   - رو فع رف :ُ ) نم
وب هت هك بب -   مو هت مك وم وم   هل هع بم -/  مو هل مع وم وب   هل هط  /-  

وق هل هخ بب /  مو هل مط بق- وم مو هل مخ  .وم

ئة:  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم نل  رو فع رف نم نم ال رس ئا ئت  نهاَ
وظ هف ور هح هص هن وم / هه هف وف / هر هع وع / هن هم وب / هض هغ ود / هب هع / 

وح هت هف ون / هع هل وك / هر هت ور /  هك هش ور / / هف  .هغ

نن ئم ئل  رو فع رف نم ئم ال رس فن ا نزا رو نأ

ني ئع نبُّاَ ثر ال

فْعمدمة قعقلىَ مارلمقاَ يي  ةَس لسقدا قو ال يي  ةَس لخقماَ قو ايل يي  ةَع لرقباَ قن ال ةَم : اسم المفعول 
قماَ  يولممة وفتح  يضلم قم مماَ  ةَميي قعةَة  قر قضاَ لم ةَف ايل ير قح ةَل  قع ةَإيبقدا قم ةَعقهاَ  ةَر قضاَ لم ةَن  يز قو
ةَخةَر. يل قل ا  ققيب

ول-  ١- هع مف هل  هأ وع مف هي دل(   - -  نع رف به   ) فم ور مك هم بج٬ :ُ  ور مخ هم  
بر.٬ وص مب هم  

هل - -  ٢- وع وفاَ هي ول -  هع مو دل( هف نع نفاَ بس ) فم ول وجاَ هم  ُ: ٬ 
بف ول وخاَ بق.٬ هم ور وفاَ هم  
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-٣-
ول مع هل   -  هف نع وف دل(  - هي صع نف بر   ) فم نك وذ هم بث ٬:ُ  نن وؤ هم  ٬ 

بل. نج وس هم
ول - -  ٤- هل مع هل -  هف ول مع وف دل( هي نل رع نف بف   )فم ور مخ وز هم  ُ:٬  

بج وم مر وب بل.٬ هم وز مل وز هم  

ئة:  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم نل  رو فع رف نم نم ال رس ئت ا نهاَ
ول وخ مد ود وأ وس مف وأ وم /  ور مك وأ وع /  وب وتاَ وب /  ور وحاَ وك /  ور وباَ ور/  / /  نس وي

وم نل وق وع ند وص وع /  وز مع وز وم / /  وج مر ور وح وك مس وع  /. 

نن ئم ئل  رو فع رف نم ئم ال رس فن ا نزا رو نأ

ني ئس نماَ فخ ال

هل - -  ١- وع وف من هي ول -  هع هف من دل(  ها نع نف رن بق    )فم ول وط من هم  ُ: ٬ 
بف ور وح من بم.٬ هم وس وق من هم  

هل - -  ٢- وع وت مف هي ول -  هع هت مف دل با نع نت رف فم بر     )(  وت وت مس هم  ُ:٬ 
بن  وح وت مم بب.٬هم وس وت مح هم  

هل - -  ٣- نع وف وت هي ول -  مع هف دل(   هت صع نف نت به    )فم نج وو وت هم  ُ: ٬ 
بل مج وع وت بز ٬ هم مه وج وت .هم

ول ٤- هع مو هف هت هل --   وع وفاَ وت هي دل( -   نع نفاَ نت بر   )فم وك وذا وت هم  ُ:٬ 
بح وم وساَ وت بل ٬ هم ود وجاَ وت هم

ئة: ني ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم نل  رو فع رف نم نم ال رس ئت ا نهاَ
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ول وص وف من ول ها وز وع من ها وف /  وش وك من ها ور /  وب وت مخ ها وب /  وس وت من ها وم / /  ون وت مغ  /ها
وع نق وو وت وغ / و نر وف وه وت نب وش وت ول /  ود وباَ وت وف /  ور وعاَ وت وس /  وف وناَ وت  /. 

ني ئس ندا ثس فن ال رز نو

هل -  وع مف وت مس هي ول -  هع مف هت مس دل( ها نع رف نت رس   ) :فم
بل وم مع وت مس بط هم وب من وت مس هم بر،ٌ  وج مأ وت مس هم بف. ،ٌ  ون مأ وت مس هم  ٌ،

ئة:  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم نل  رو فع رف نم نم ال رس ئت ا نهاَ
وج/  ور مخ وت مس نمها نل رس نت رس ور/  ئا وذ مق وت مس ها وح/  وص من وت مس ها  /

وف. وع مض وت مس ها وع/  وت مم وت مس ها وم/  ود مخ وت مس ها

ئل ري ئض رف صت فم ال رس ئلئا ري ئض رف صت فم ال رس ئا

فْفْل فْضري رف رسمم ِالصت  ِ:ِ ِ ِ ِفْا
ين  قم قعقلىَ  قو ةَل  يع قعقلىَ ايلةَف لل  يي قيلد يسلم اصلةَذ قكلهقو اةَل يي ةَتيل قزاقد ةَف قوقأصنله  قف ةَبةَه  قص اصت

ةَره قغيي قعقلىَ  ةَف  يص قو . ايل
مل  فْمرث ِ ِ ِ ِ:
قحصممد  ررعملمملم قزييندمأ ين  ةَم  .
مرمم ِ ِقخاَةَلمد ( رك يوندمأ يسلع قم ين  ةَم  ( .
ةَشمم ( رصمغمرقهاَ ةَهند ِمأ قجاَ لم ين  ةَم  ( .
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:ِتنبيه
قوقلله ةَرةَه   قغيي ين  ةَم قخلذ  يؤ قول لي يط  يي قفقق ةَل اللثلةَث يع قن ايلةَف ةَم ةَل  ةَضيي يسلم الصتيف قخلذ ا يؤ لي

قعاَقلىَ لل قت قء ا قشاَ ين  ةَب ةَإ ةَكقتاَ قهقذا ايل ةَر  قغيي يي  يي ةَف مط قتيأةَت لشلريو .
ةَحمد: (   قوا يزمن  قو له  مل ِقوقل رفمع للمأ ةَميث  (  :

قن  لس مسمن- قح رح مأ  
قت -  متقثقب مأرثمب  
ةَحقم - محممقر رر   ِمأ

فْة ِ رلفْتمي فْل ِا مرلرفمعاَ من ِا فْم فْل ِ فْضري رف رسمم ِالصت فْت ِا مهاَ ِ ِ ِ ِ:
قف قشلر لعقد ,  قح , قب ةَر قح , قف ةَر قظ , قف قحةَف ةَهقم ,  قل , قف قعقق قب ,  قكقذ قل ,  قعقد .

فر ند رص نم فرال ند رص نم ال

رصمدمر مم ةَث مارل قحقد قعقلىَ ايل لل  يي قيلد يسلم اصلةَذ لهقو اةَل ةَل – :  يع ةَي ايلةَف يط .– قأ  قفقق

لي ئث نل فث ئل ال رع ئف فر ال ند رص نم

دة  نر ري ئث نك دة  نف ئل نت رخ فم لي  ئث نل فث ئل ال رع ئف ئر ال ند رص نم فن  نزا رو نأ

رثل: ئم
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دل رع ةاَ ئف ملم هع وم  هل وع دل٬:ُ  رع نف ةاَ   مرس ود وس  ور ود دل  ٬:ُ  رو فع :ُ فف
ةا مود هع هق ود  وع وق

دل ئع ةاَ نف هذب وك وب  وذ وك دل  ٬:ُ  نع ةاَ نف ولب وط وب  ول وط دل  ٬:ُ  رع ورفف وك وش ُ:
ةا  مكر دل  ٬هش رو فع ةلنف مو هب وق ول  هب وق  ُ:

هع  هج ورا وم مي ال هف ورة  مو هك مذ وم هن ال وزا مو ول ون ا هم وهاَ  هر ميَ وغ وذا  وك وو
هء  وحاَ وص هف هإلى  هع  مو هج لر وهاَ ال هت وف هر مع وم مي  هف هل  مص ول وو ا هة  ني هو وغ لل ال

هة  وغ نل هع ال هج ورا وم مو  وأ هب  ور وع هةال ود وم وت مع هم ال

مترنفْبريته:ِ
يومل لع قميف لن  يو لك ةَه قفقي يعةَل يعقد ةَف قر قب ةَك قةَلصنله لذ لصيومباَ  قمين قهقناَ  لر  يصقد قم لر ايل قك قماَ لييذ ةَإصن

قطقلمقاَ لم .

لي ئع نبُّاَ ثر فر ال ند رص نم

ول -  ١- وع مف ةل(  -وأ نعاَ رف وم     )ئإ ور مك وأ ةاَ-:ُ  ورام مك هإ وف  /   وص من -وأ
وك  ور مش وأ ةاَ /  وصاَف من وراكاَ-هإ مش هإ  .

ول -  ٢- وع ةة(  -وفاَ نل نع نفاَ ول ) فم وت وقاَ ول  - :ُ  وص ووا ةة /  ول وت وقاَ - هم
ةة ول وص ووا ول - / هم ود ةة وجاَ ول ود وجاَ .هم

ول -  ٣- نع ةل(   -وف ري ئع رف ول   :ُ  )نت نه ةل -وس ميَ هه مس وت وم   نل سس   / - 
ور نب وص ةاَ  /   ميَم هل مس ةرا-وت ميَ هب مص وت  .

ول -  ٤- ول مع ةة( - وف نل نل رع ور    ) نف وث مع وب ول -:ُ  وم مس وب ةة  /   ور وث مع وب  - 
ةة ول وم مس ول / وب وز مل ةة - وز ول وز مل .وز
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فن ري ئر رم نت ون :ال ول مع وأ وض ٬   وغ مب وأ وص ٬  ول مخ ور٬وأ وش وباَ وظ٬  وف وحاَ   ٬ 
وش وق ور ٬ وناَ نب وم٬ وك نظ وع وس٬   وو مس وو ول  نم وج وم ٬   وج مر  ٬ وح

وح وز مح  .وز

ني ئس نماَ فخ فر ال ند رص نم

روملىَ مرل مة ِا فْعمد لر   ِ:ِمارلمقاَ يصقد قم قن  ِقايل ةَم يصةَل  قو قزَةَة ايل يم قه نء ةَب يو قميبلد نل  يع يل ةَف لك ين  ةَم
قل  نف ققيب ةَزقياَقدةَة قأةَل قع  قم ةَث  ةَف الثصاَةَل ير قح يسةَر ايل قك لن ةَب يو لك يي قي ةَس لسقدا قوال يي  ةَس لخقماَ ايل
ةَر . ةَخيي ققل ةَف ا ير قح ايل

فْعمدمة مة ِ ِ ِ ِ ِمارلمقاَ قضيم :ِ ِ الصثاَفْنمي لن ةَب يو لك قزاةَئقدنة قي نء  نء ةَبقتاَ يو قميبلد نل  يع يل ةَف لك ين  ةَم لر  يصقد قم قايل
ةَر . ةَخيي ققل ةَف ا ير قح قل ايل قماَ ققيب

ول-  ١- وع وف من نعاَل(  - ها ئف رن ور  ة) ئا وس وك من ها ةا /  -:ُ  وساَر هك من ها  
وح وت وف من ةاَ -ها وتاَح هف من ها  

ول -  ٢- وع وت مف ةل(  -ها نعاَ ئت رف وف  ) ئا ول وت مخ ها وع -:ُ  ود وت مب ها ةاَ /  ولف هت مخ ها  
ةاَ- وداع هت مب ها  

نل -  ٣- وع مف ةل(  -ها نل ئع رف نر   ) ئا وف مص ها نر -:ُ  وم مح ها ةا /  ورار هف مص ها  
ةا- ورار هم مح ها  

ول -  ٤- نع وف ةل(  -وت ثع نف وق     )نت ند وص وت وع -:ُ  نق وو وت ةاَ /  لدق وص وت  -  
ةاَ لقع وو  وت

ول ٥- وع وفاَ وت ةل( - -   فع نفاَ وب  )نت ور وضاَ وت ور -:ُ  وص وناَ وت ةاَ /  هرب وضاَ وت  
ةرا- هص وناَ وت   

ول ٦- ول مع وف وت ةل(  --   فل رع نف وذ   )نت وم مل وت وت وب -:ُ  ور مو وج وت ةا /  همذ مل وت وت   
ةاَ- هرب مو وج وت  

ئة  ني ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم نر  ند رص نم ئت ال :نهاَ
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وف  وش وك من ور  ،ها وج وف من وم  ،ها وز وه من ور  ،ها وق وت مح وط  ،ها ول وت مخ وف ،ها ور وت مع  ، ها
ند  وو مس نر  ،ها وو مز وف ،ها نس وأ وت نج  وو مع ها وف  ،  نر وع وه،وت نج وو وت ود ،   وس وحاَ وت
وم  ، وء وشاَ وح  ،وت ول وصاَ وب  ،وت وذ مب وذ وس ،وت ور مط وغ وت ول،  وق مل وق وت  .

لي ئس ندا ثس فر ال ند رص نم

ول وع مف وت مس ةل - ( ها نعاَ رف ئت رس ول ) :ئا وب مق وت مس ها ةل  /   -  وباَ مق هت مس ها  
ول وق مث وت مس وقاَل -ها مث هت مس ها  . 

ئة ني ئت ئل ال نعاَ رف نل نن ا ئم نر  ند رص نم ئت ال  :نهاَ
وذ  وق من وت مس وع ،ها وج مر وت مس ها ول ،  ود مب وت مس ها ور ،  وف مغ وت مس ها ور،  وب مك وت مس ها   ، 
وع  وت مم وت مس وف ،ها ون مأ وت مس ها ول ،  وج مع وت مس ها وط   وب من وت مس ها ول،  وم ممك وت مس ها  . 
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نلىًّ نعاَ نت نو نك  نر نباَ نت ئه  ئد الل رم نح ئبُّ صم  نت
فه نل نك  ري ئر نش فه ل  ند رح نو ئه  ئل رض نف ئبُّ نو

نناَ نوأ ريم  ئر نك رل ثي ا ئن نغ رل ثي ا ئل نع رل نو ا نه نو
ريل ئل نذ در  ئقي نف ئه  ري نل ئإ فه,ُ  فد رب نع

ئه ري ئل ئإ نناَ  أ
ن نو ريقْ  ئف رو صت فه ال نن نحاَ رب فس ئه  ئبُّ نو

ريب ئن فم

نل                   نع نلنف نع       نف
نل – يفعل نع نل – يفعلنف نع نف

To go ةاَ نهاَبُّ نذ نب  ــ   نه نذ
To raise ةاَ رفع نر نع  ــ   نف نر

To bow down ةاَ روع فك فر نع  ــ   نك نر
To ask ننل نؤا فس نل  ــ   نأ نس

To explain ةاَ ررح نش نح  ــ   نر نش
To open ةاَ رتح نف نح  ــ   نت نف
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To read نأ  ــ نر ةة نق نء نرا ئق  
To curse ةاَ رعن نل نن  ــ   نع نل

نل – يفعل نع نل – يفعلنف نع نف

To sit ةاَ روس فل فج نس  ــ   نل نج
To return ةاَ روع فج فر نع  ــ   نج نر

To steal
نو ةة  نق ئر نس نق  ــ   نر نس

ةاَ نرق نس
To be patient ةا ربر نص نر  ــ   نب نص
To hit, beat ةاَ رربُّ نض نب  ــ   نر نض

To act justly, be just ةل رد نع نل  ــ   ند نع

To determine to, decide to نم  ــ  (علىًّ) نز نع
ةاَ رزم نع

To realize, conceive ةل رق نع نل  ــ   نق نع

To forgive ةة نر ئف رغ نم نر  ــ   نف نغ

To lose, miss نو ةا  رقد نف ند  ــ   نق نف
ةاَ رقدان فف

To lie, speak untruth ةاَ ئذبُّ نك نب  ــ   نذ نك

نل نع نلنف نع  يفعل يفعل – –نف

To leave ةاَ ررك نت نك  ــ   نر نت

To be firm ةاَ روت فب فث نت  ــ   نب نث

To happen, occur ةاَ روث فد فح نث  ــ   ند نح
To guard ةة نس نرا ئح نس  ــ   نر نح
To envy ةا نسد نح ند  ــ   نس نح

To rule, judge ةاَ ركم فح نم  ــ   نك نح
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To serve ةة نم رد ئخ نم  ــ   ند نخ
To go out, exit ةاَ روج فر فخ نج  ــ   نر نخ

To create ةاَ رلق نخ نقْ  ــ    نل نخ

To study ةاَ ررس ند نس  ــ    نر ند
To mention ةا ركر ئذ نر  ــ   نك نذ

To stone ةاَ رجم نر نم  ــ   نج نر
To dance ةاَ رقص نر نص  ــ   نق نر

To hold back, prevent ةا رجر نز نر  ــ   نج نز

To prostrate ةا رود فج فس ند  ــ   نج نس
To fall ةاَ روط فق فس نط  ــ   نق نس

To be or become silent, quiet ةاَ روت فك فس نت  ــ   نك نس

To live in, reside in ةاَ رون فك فس نن  ــ   نك نس
To thank ةا ركر فش نر  ــ   نك نش

To seek, ask for ةاَ نلب نط نب  ــ   نل نط

To worship ةة ند نباَ ئع ند  ــ   نب نع

To sneeze
ةاَ رطس نع نس  ــ   نط نع

ةاَ نطاَس فع نو 
To sit ةا رود فع فق ند  ــ   نع نق

To write ةة نبُّ نتاَ ئك نب  ــ   نت نك

To disbelieve ةا مفر هك ور  ــ   وف وك

To support, defend ةا مصر ون ور  ــ   وص ون

To decrease
وو ةاَ  مقص ون وص  ــ   وق ون

ةاَ وصاَن مق هن

نل ئع نلنف ئع نف
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To know ةاَ رلم ئع نم  ــ   ئل نع
To understand ةاَ رهم نف نم  ــ   ئه نف
To be happy ةاَ نرح نف نح  ــ   ئر نف
To memorize ةاَ رفظْ ئح نظ  ــ   ئف نح

To become sad ةاَ رزن فح نن  ــ   ئز نح
To become angry ةاَ نضب نغ نب  ــ   ئض نغ

To praise ةا رمد نح ند  ــ   ئم نح

To eat  full, become full رن ئم نع  ــ  ( ئب نش
ةاَ نبع نش نعاَم)  نط

To have mercy upon ةة نم رح نر نم  ــ  ئح نر
To ride ةاَ روبُّ فك فر نب  ــ   ئك نر

To accompany ةة نب رح فص نب  ــ   ئح نص
To think, assume ةاَ نساَبُّ ئح ئـ   نب  ـ ئس نح

To lead a life of ease & comfort نو ةة  نم رع نن ئـ   نم  ـ ئع نن
ةاَ نعم نن

To despair (of), lose hope رن) ئم ئـ  ( نس  ـ ئئ ني
ةاَ رأس ني

To become dry نو ةاَ  ربس في ئـ    نس  ـ ئب ني
ةة نس رو فب في

To hear ةاَ رمع نس نع  ــ   ئم نس

To regret نعلىًّ) نم  ــ  ( ئد نن
ةة نم ندا نن نو  ةاَ  ندم نن

To wear ةاَ ربس فل نس  ــ   ئب نل

To beware (of) رن) ئم نر  ــ  ( ئذ نح
ةا نذر نح

To accept ةل رو فب نق نل  ــ   ئب نق
To witness ةة ند نهاَ نش ند  ــ   ئه نش

To play ةاَ رعب نل نب  ــ   ئع نل

To be free from, safe from رن) ئم ن- ( نم  ئل نس
ةة نم نل نس
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To gain, profit ةاَ ربُّح ئر نح  ــ   ئبُّ نر

فعل فعلنف ونف
   

To be generous, be precious
نم  ــ فر نك
نو ةاَ  نرم نك
ةة نم نرا نك

To become better نن  ــ فس نح
ةاَ رسن فح

To become closer نب  ــ فر نق
ةاَ رربُّ فق

To become easy نل  ــ فه نس
ةة نل رو فه فس

To become far (away) ةا رعد فبُّ ند  ــ   فع نبُّ

To be righteous, to suit, fit نح  ــ فل نص
ةاَ نلح نص

To be honorable, noble نف  ــ فر نش
ةاَ نرف نش

To become clean, pure نر  ــ فه نط
ةة نر نهاَ نط

To increase ةة نر رث نك نر  ــ   فث نك

To become brave نع  ــ فج نش
ةة نع نجاَ نش

To be or become unlawful (haraam) نم  ــ فر نح
ةة نم رر نح

نل نع نلنفاَ نع نفاَ
To confer with, discuss with نر نك نذا
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To sit with نس نل نجاَ
To review, revise نع نج نرا

To meet نل نبُّ نقاَ

To hurry , rush (to) نعِ نر نساَ
To follow نع نبُّ نتاَ
To agree نقْ نف نوا
To travel نر نف نساَ

To contradict, appose نف نل نخاَ
To separate (oneself from, break up) نق نر نفاَ

To reward, repay نأ نف نكاَ

To bless نك نر نبُّاَ
To punish نب نق نعاَ
To debate نر نظ نناَ

To accompany نب نح نصاَ
To shake hands with نح نف نصاَ

To hug نقْ نن نعاَ
To wrestle (with) نعِ نر نصاَ

To advise نح نص نناَ
To call to account, hold responsible نب نس نحاَ

To discuss (with) نش نق ناَ
To undertake, have sexual intercourse

with
نر نش نبُّاَ

To exaggerate نغ نل نبُّاَ
To strive, to wage Holy war ند نه نجاَ

To hurry to, hasten to, rush to نر (إلىًّ) ند بُّاَ
To fight, battle (against) نب نر نحاَ
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To migrate نر نج نهاَ
To suit نب نس نناَ

To speak to, converse with نب نط نخاَ
To  fight, battle نل نت نقاَ

To maintain, keep up, take care of نظ نف نحاَ
نعلىًّ) )

نل نع رف نلنأ نع رف نأ
To inform, narrate نر نب رخ نأ

To swear by نم (ب) نس رق نأ

To succeed, be successful نح نل رف نأ

To force (to) نه نر رك نأ

(علىًّ)
To complete نل نم رك نأ

To act well or right, to do excellently نن نس رح نأ

To drop, let fall نط نق رس نأ

To bestow upon, bless with, favor with نم نع رن نأ

To be sincere to نص (ل) نل رخ نأ

To make (someone) laugh نك نح رض نأ

To take out, bring out, get out نج نر رخ أ
To show, demonstrate نر نه رظ نأ

To see, to look at نر نص ربُّ نأ

To spoil, damage ند نس رف نأ

To let in, to insert نل نخ رد نأ

To break fast, to have breakfast نر نط رف نأ

To embrace Islam نم نل رس نأ

To hurry نعِ نر رس نأ

To make hear نع نم رس نأ
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To rejoice at, be cheerful about نر (ب) نش ربُّ نأ

نح (ب) ئر نف
To go to, to advance to نل (إلىًّ نب رق /نأ

علىًّ)
To be possible, to be able to نن نك رم نأ

To feel compassion for, fear for نقْ نف رش نأ

(علىًّ)
To honor, treat hospitably نم نر رك نأ

To be first نف نص رن نأ

To associate as partners ئب نك (  نر رش نأ

(
To declare, announce نن نل رع نأ

To hate نض نغ ربُّ نأ

نل صع نلنف صع نف
To feminize, to put in the feminine form نث صن نأ

To teach نم صل نع
To introduce someone to  another, to

define
نف لر نع

To educate نه صق نف

To convey نغ صل نبُّ
To call someone an innovatorُ, accuse of

innovation نعِ صد نبُّ

To make easy نر صس ني
To explode, blow up نر لج نف

To say subhaanallaah نح صب نس
To make takbeer نر صب نك

To accuse of lying, to deny نب صذ نك
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To make firm, stable نت صب نث
To greet نم صل نس

To hurry, rush, speed up نل صج نع

To warn (against) رن) ئم نر ( صذ نح
To bring forward, to present نم صد نق

To correct نح صح نص
To make better نن صس نح

To weaken نف صع نض
To accuse of disbelief نر صف نك

To believe, accept as true نق صد نص
To remind, to put in the masculine form نر صك نذ

To record نل صج نس
To twist, corrupt, falsify نف صر نح

To narrate نث صد نح
To record نس صر ند

To carry out, fulfill نقْ صق نح
To hang (down) نقْ صل نع

To ask to be patient, comfort نر لب نص
To facilitate, ease, make easy نل له نس
To exalt, magnify, make great نم صظْ نع

To beautify, adorn نل صم نج

نل نل رع نلنف نل رع نف
To roll نج نر رح ند
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To prove, evidence نن نه رر نبُّ
To program نج نم رر نبُّ

To say bismillaah نل نم رس نبُّ
To engineer نس ند رن نه

To adorn, decorate, beautify نف نر رخ نز
To confuse, mix up نل نب رل نبُّ
To scatter, disorder نر نث رع نبُّ

To say hasbee Allaah نل نب رس نح
To camp, encamp tent نر نك رس نع

To mutter, grumble نم ند رم ند
To crack, to crackle نع نق رر نف

To gather, collect نم نج رر نح
To shake, to upset نعِ نز رع نز

To whisper نس نو رس نو
To chatter, prate نر نث رر نث

To become clear or manifest نص نح رص نح
To shake نل نز رل نز
To move نح نز رح نز

نل نع نف رن نلئا نع نف رن ئا
To get broken, breakup نر نس نك رن ئا

To be cut, shut of نع نط نق رن ئا
To collapse, become demolished نم ند نه رن ئا

To deviate from, go astray رن) ئم نف ( نر نح رن ئا
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To be divided, be split نم نس نق رن ئا
To leave, depart, move away نف نر نص رن ئا

To get closed, get locked نقْ نل نغ رن ئا
To depart, get going نقْ نل نط رن ئا

To separate (oneself ) from رن) نع نل ( نص نف رن ئا
To be turned over نب نل نق رن ئا

To be reversed نس نك نع رن ئا
To be alone (with) ئب) ند ( نر نف رن ئا

To become disgusted, annoyed نج نع نز رن ئا
To become busy نل نغ نش رن ئا

To be deceived, cheated نعِ ند نخ رن ئا
To isolate oneself نل نز نع رن ئا

To be spread out, blossom, to be
happy

نط نس نب رن ئا

To be pleased, feel at ease, glad فه) فر رد نص نح ( نر نش رن ئا
To apply نعلىًّ) نقْ ( نب نط رن ئا

To be or become disciplined نط نب نض رن ئا
To be limited نر نص نح رن ئا

To become opened نح نت نف رن ئا
To be exposed, to be uncovered نف نش نك رن ئا

To blow up نر نج نف رن ئا
To be defeated or beaten نم نز نه رن ئا

نل نع نت رف نلئا نع نت رف ئا
نل نغ نت رش ئا
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To work
To cling to, adhere to ئب ) نم (  نص نت رع ئا

To difer نف نل نت رخ ئا
To innovate نعِ ند نت ربُّ ئا

To become famous نر نه نت رش ئا
To bath نل نس نت رغ ئا

To sacrifice something in anticipation
of

نب نس نت رح ئا

To test نر نب نت رخ ئا نن -  نح نت رم ئا
To respect  to honor نم نر نت رح ئا

To become invalid or canceled نض نق نت رن ئا
To hide oneself نر نت نت رس ئا

To believe ند نق نت رع ئا
To apologize , to excuse oneself نر نذ نت رع ئا

to become straight , to straighten up نل ند نت رع ئا
To earn نب نس نت رك ئا
To smile نم نس نت ربُّ ئا

To stay away or far from ند نع نت ربُّ ئا

To mix (with), become mixed up
ئب ، نط (  نل نت رخ ئا

نع ) نم
To move, change position, or place نل نق نت رن ئا

صل نع رف ئا
To become red صر نم رح ئا

To become yellow صر نف رص ئا
To become white صض ني ربُّ ئا
To become black صد نو رس ئا
To become green صر نض رخ ئا
To become black صم نه رد ئا
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To deviate from, turn away from صر  - نو رز ئا
نف نر نح رن ئا

To become brown or tan صر نم رس ئا
To become cross-eyed صل نو رح ئا

To become crocked, bent, curved,
twisted

صج نو رع ئا

To become dusty, become dust-colored صر نب رغ ئا
To be scattered, broken up صض نف رر ئا

To become gray صب نه رش ئا
To become extreme white and deep

black in once eyes
صر نو رح ئا

To become one-eyed صر نو رع ئا
To become crippled صج نر رع ئا

To bloom, to flower, to be in bloom صر نه رز ئا

نل صع نف نت
To learn نم صل نع نت

To study jurisprudence, to have
knowledge of نه صق نف نت

To smile نم صس نب نت

To get moving, to move, take action نك صر نح نت

To observe نل صم نأ نت
To rely upon, trust in نعلىًّ) نل ( صك نو نت

To speak نم صل نك نت
To devote oneself,  engage wholly in ئلـ) نغ ( لر نف نت

To give charity نعلىًّ) نق ( صد نص نت
To ponder نر صبُّ ند نت
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To become better, improve نن صس نح نت
To burden oneself, to fake or pretend نف صل نك نت

To imitate نه صب نش نت
To be or become amazed, 

wonder (at)
نب لج نع نت

To think ئفي) نر ( صك نف نت
To hold on to, adhere to ئب) نك ( صس نم نت

To make tahajjud, spend the night in
prayer ند صج نه نت

To perform the ritual ablution نأ صض نو نت

To be polite, well mannered نب صد نأ نت

To be late, delayed, to stay behind نر صخ نأ نت

To confirm, make sure of ند صك نأ نت
To be or become proud نر صب نك نت

To get ready, prepare oneself نز له نج نت
To hurry, hasten, rush نل لج نع نت

To beautify (oneself) or decorate نل صم نج نت

To expect, look forward to نع صق نو نت
To regret, to feel sorry for نف صس نأ نت
To head or face towards نه صج نو نت

To introduce to
نف صر نع نت

رو نأ نلن  فف ئبُّ  )
ئه ) ري نل ئإ

To reflect on , to contemplate نر ( في ) صص نب نت

نعل نفاَ نت
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To support one another نصر نناَ ننت
To hate each other نض نغ نباَ نت
To envy each other ند نس نحاَ نت

To exchange, interchange نل ند نباَ نت
To get to know each other نف نر نعاَ نت

To discuss نش نق نناَ نت
To overlook, excuse جح جم )في (جتساِ

To participate, to associate (with) نك نر نشاَ نت
To discuss, exchange views or

knowledge
نر نك نذا نت

To race, compete نقْ نبُّ نساَ نت
To be treated, receive medical

treatment نج نل نعاَ نت

To enter into a covenant, contract, to
agree ند نه نعاَ نت

To compete نس نف نناَ نت
To be humble نع نض نوا نت

To be or become lenient or mild
(towards or with)

نع) نم نل ( نه نساَ نت

To conflict, disagree نض نر نعاَ نت
To get or come close to each other نب نر نقاَ نت
To curse (abuse revile) each other نم نت نشاَ نت

To oppress each other نم نل نظْاَ نت
To follow in succession نر نت نوا نت

To fight each other نب نر نضاَ نت
To resemble each other نه نبُّ نشاَ نت

To make up, make peace نح نل نصاَ نت
To debate, argue نل ند نجاَ نت

To retract, withdraw, take back نع (عن) نج نرا نت
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الصرف للمبتدئين                   

To study,  discuss, exchange views نس نر ندا نت
To quarrel, dispute, fight نعِ نز نناَ نت

To pretend to be sick نض نر نماَ نت
To pretend to be learned نم نل نعاَ نت

To ignore, disregard, pretend to be
careless

نل نف نغاَ نت

نلل                           رع نف نت
To study under (someone)َن نذ نم رل نت نت

To roll نج نر رح ند نت
To slip, ski,skate نقْ نل رح نز نت

To sway (between this & that), to
hesitate نب نذ ربُّ نذ نت

To be electrified نب نر ره نك نت
To rinse out the mouth نض نم رض نم نت

To wear socks نب نر رو نج نت
To wear sirwaal نل نو رر نس ت
To dress, wear نل نبُّ رر نس نت

To adorn oneself, groom (oneself) نج نر ره نب نت
To become a hanbali نل نب رن نح نت

To wear a cap نس نن رل نق نت
To quake (earth) نل نز رل نز نت

To be or become shaky نعِ نز رع نز نت
To embrace, follow, adopt نب نه رذ نم نت
To be or become zindeeq نق ند رن نز نت
To be or become arrogant نس نر رط نغ نت

To philosophize نف نس رل نف نت
To shine ننل رنل نت

To be or become shaky نل نق رل نق نت
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الصرف للمبتدئين                   

To be adorned, decorated نف نر رخ نز نت

نل نع رف نت رس ئا
To seek or ask for forgiveness نر نف رغ نت رس ئا

To ask permission نن نذ رأ نت رس ئا
To hurry, to rush نل نج رع نت رس ئا

To invent or discover نط نب رن نت رس ئا
To receive, to go to meet, to turn ones

face towards
نل نب رق نت رس ئا

To begin, start نح نت رف نت رس ئا
To use نل نم رع نت رس ئا

To regard as small or little نر نغ رص نت رس ئا
To find dirty, regard as filthy نر نذ رق نت رس ئا

To renew, begin again
نف نن رأ نت رس ئا

To have a good opinion of نن نس رح نت رس ئا

To replace (with or by) ئب) نل ( ند رب نت رس ئا
To enjoy نع نت رم نت رس ئا

To rent, hire نر نج رأ نت رس ئا
To remember, recall نر نض رح نت رس ئا
To employ, to use نم ند رخ نت رس ئا

To deem or regard as weak نف نع رض نت رس ئا
To consult, ask for advise نح نص رن نت رس ئا

To cling to, adhere to نك نس رم نت رس ئا

To regard as too much, or too many نر نث رك نت رس ئا

To take out, to draw out نج نر رخ نت رس ئا
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الصرف للمبتدئين                   

To ask for (seek, call for) the help (aid,
assistance, support)

نر نص رن نت رس )ئبُّـ (ئا

To submit (to), surrender (to) نم نل رس نت رس )ئلـ (ئا

To inquire or ask (about something) نم نه رف نت رس ئا

To find heavy نل نق رث نت رس ئا
To be save from رن) ئم نذ ( نق رن نت رس ئا

To say ُ: نن رو فع ئج نرا ئه  ري ئل ئإ صناَ  ئإ نو  ئه  صناَ لل ئإ نع نج رر نت رس ئا
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